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Unit 51-------

o μα~ητής

ή μα~ήτρLα

ή έκπα{δευσLς (φεως)

ή Μέση ΈκnάΙδευσLς

X~ές έπηγα στ6 Πανα~ηναΙKό ΣτάδLΟ καΙ

εΙδα τούς άγων ες πού εκαναν OL μα-

schoo1boy, pupil

schoo1L'ir1, gir1 student

education

secondary education

Ι went to the Panathenian stadiυmyesterday and

watched the high sOO001 track meets ('the

~ηταΙ καΙ μα~ήΤΡLαL των σχολεΙων contests that the students ο! seconciary

Μέσης ΈκπαLδεύσεως. schoo1s performed.')

δ Lαβεβα LGJ (δ Lαβεβα LWaw) to assure, to aff:l.rm

ή αμLλλα conιpetition

έΠLκρατω (-εω) (έΠLκρατησω) to predominate, prevai1

ό ά~λητής ath1ete

ή ά~λητρ La ath1ete (fema1e)

Σε δLαβεβαLω, φΙλε μου, !SΤL μου εκανε Ι assure you, ~ friend, that Ι was greatly

μεγάλη έντύπωσL τ6 πνευμα της εύγε- impressed by the (nob1e) competHive sp1r1t

νους άμΙλλης, πού έΠLκρατουσε μεταξύ wh1ch prewiled among the (ma1e and ferna1e)

των ά~λητων καΙ ά~ληΤΡLων. ath1etes.

έκπλήττω (έκπλήξω)

ή κλΙσLς (-εως)

παρά

ή άνΤLξο6της (άνΤLξο6τητος)

ή συμφορά

ζωνταν6ς, -η, -6(ν)

δLά μεσου

to surprise, astonish

incl1nation, bending

1n spite ο!

adversity

misfortune, calamity

al:i.ve, living, live

through
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Δέν πρέπεL νά σέ έκπλήττη αύτό. Ή

κλCσLς της έλληνLκης νεολαΙας πρός

τόν στΙβον εLναL πατροπαράδοτος

καΙ δLετηρή~η, παρά τάς άνΤLξο6τητας

καΙ έ~νLκάς συμφοράς, ζωντανή δLά

μέσου των αΙώνων.

'Ihat '5 ηοΙ surprising. The inclination ο!

Greek youth toward sports ('track') is

traditional

and has been kept alive throughout ΙΜ

centuries, despite adverse c1rcunstances

and national disasters.

ή ΤουρκοκρατΙα

ό άρματωλός καΙ ό κλέφτης

έΠLδ(δομαL (έΠLδο~ω)

ή άγωγή

ή σωμαΤLκη άγωγή

Turkish domi.nation

a Greek gueril1a fighter during
the Ottoman dornination

Ιο be occupied with, be given to

training; case (laW)

physical education

τό ξέρω. Κατά τήν δLαρκεLα της Τουρκο- Ι know. Especial~ during the period ο!

κρατΙας, ΙδLαΙτερα, οΙ άρματωλοΙ καΙ Turkish domination, Greek guerilla

κλέφτες έπεδΙδοντο μέ άγαπη εΙς την fighters were devoted ('given to with

σωμαΤLκην άγωγην. love') Ιο physical education.

δημΟΤLκός, -η, -ό(ν) popu!ar

ή έξLστόρησLς (-εως) narration

ή έπΙδοσLς (-εως) de11very, presentation

τό πήδημα (-ατος) .1ump, leap

τό τρέξφο running, race

τά δημΟΤLκά μας τραγούδLα εLναL γεμάτα Our popular songs are full ο! such stories-_

άπ6 έξLστορησεLς αύτου του εΊδους. stories which glorify the devotion ο!

ΈξLστορησεLς πού έξυμνουν τΙς έΠLδ6- those Greeks Ιο athletics, such θΒ

σεLς των 'Ελληνων αύτων στόν ά~ληΤL- jumping, runrring, [throw1ng] shotputs, etc.

σμ6, στό πηδημα, τό τρέξLμο, την

σφα'Lρα κ.τ.λ.
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ό πατρι.ωτης

πλήρης

ή κακουχία

πολεμι.κός, -η~ -ό(ν)

ή περι.πέτει.α

Καί τό πρaγμα άποκτα μεγαλύτερη σημα

σία, 3ταν ληφ~η ύπ'δψι.ν, στι. ή ζωη

αύτων των Έλλήνων πατρι.ωτων ~τo

πλ~ρης κακουχι.ων καί πολεμι.κων

περι.πετει.ων.

patriot

fu1.l, cσmplete

hardship, privation

war (adj.), martial

adventure, vicissitude

And this takes on θνθη greater importance

when you take into consideration [the fact]

ΙΜΙ the life ο! those Greek patriots

was full ο! hardships and military

adventures.

ό πρόγονος

Δεν ύπαρχει. άμφι.βολία στι. οΙ υΕλληνες

μαζί μέ την γλωσσα δι.ετηρησαν καί

πολλά αλλα χαρακτηρι.στι.κά των άρχαί

ων αύτων προγόνων.

καί 3πως οΙ ΆρχαΊ:οι. 'Έλληνες, ~τσι.

καί οΙ 'Έλληνες ΙΧλλων έποχων εϊδαν

τόν ά~λητι.σμόν σάν μία ~κφρασι. της

Ιδέας του ώραίου.

ancestor, forefather

There 's ηο doubt ΙΜΙ along with their

language the Greeks have also preserved

many other characteristics ο! their

ancient ancestors.

And like the ancient Greeks the Greeks ο!

other epochs considered athlet1cs

an expression ο! the idea ο! beauty.

συντελω (συντελέσω)

ή έπι.βίωσι.ς (-εως)

Συμφωνω άΠΟλύτως καί νομίζω στι. ή Ιδέα

αύτη, ή Ιδέα του ώραίου, συνετέλεσε

σέ μεγάλο βα~μ6 στην έπι.βίωσι. της

Έλληνι.κης φυλης.

ή μορφη
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Ιο contribute, Ιο complete

survival

Ι agree completely and Ι think ΙΜΙ this

idea, the idea ο! beauty, has contr1buted

greatly Ιο the survi".rc.l ο! the Greek

people.

fonn, shape
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έκφράζομαL (έκφρασ~ω)

έΠLτυγχάνω (έΠLτύχω)

~ετLκά

δLαχωρίζω (δLαχωρίσω)

ΔLότι σ' όποιανδηποτε μορφη καί αν έξε

φράζετο, τεχνης, φιλοσοφίας, ά~λη

ΤLσμοu, ενα πραγμα έπετυχε ~ετικά.

Νά κάμτ;ι τόν 'Έλληνα έκλεκτικό καί

Ικανό νά διαxωρίζ~.

τοιουτοτρόπως

ό άν~ρωπισμός

Νά διαχωρίζη, νά συγκρίν~ καί ΤΟLου

τοτρόπως νά κρατ~ τίς αΙώνLες σέ

άξία καί άν~ΡWΠισμό έλληνικές άρ

χές καί παραδόσεις.

Ιο express (oneself)

ΙΟ succeed

positive1y

Ιο separate, Ιο part

Because ηο matter how ΙΙ was expressed Ιη

art, philosophy or athJ.etics, lt certain1y

achieved οηθ thing: ΙΙ made the Greeks

selective and capable οΕ sorting [things)

out.

thus, ΒΟ, in this marmer

hυmanity

Sorta.ng things out and choosing the best

(Icomparing'), and thus preserving Greek

principles and traditions [which are)

eternal in value and :in humaniειn.

ή όμιλία

στοιχειώδης, -ης, -ες

~~:!E~~!:_~~~!~~

Α

conversation, speech

elementary

άνώτατος, -η, -ον

ό συναγωνισμός

σχηματίζω (σχηματίσω)

διεξάγομαι (διεξαx~ω)

ή στρατιωΤLκη ~ητεία

highest

competition

to fonn

to conduct, Ιο be conducted

military service

τό ~εμα της όμιλίας: Ή έκπαίδευσις στίς Ήνωμένες Πολιτεϊες • (στοιχειώδης,

μέση, άνωτάτη).

Νομίζετε οτι εΙναι άπαραίτητος στην ζωη ό συναγωνLσμός καί αν ναί έξηγηστε

γιατί.

Ποιές Ιδέες, κατά την γνώμη σας, έπικρατουν σημερα στόν κόσμο;

Ποιά εΙναι, κατά την γνώμη σας, ή άξία του ά~λητισμoυ;

Μπορεϊτε νά μας άναφέρετε κάποιο σημαντικό γεγονός πού σας ~κανε μεγάλη έντύ

πωσι στην ζωη σας;
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Σχηματίσετε φράσεις μέ τίς έπόμενες λέξεις; διαβεβαιω, συντελω, κλίσις, παρά

άντιξοότης, συμφορά, ζωντανός;

Μπορειτε νά μου πητε ποιός ηταν ό ρόλος πού επαιξαν οι άρματωλοί καί κλέφτες

κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας;

Ποιά είναι κυρίως τά ~έματα των πιό δημοφιλων Άμερικανικων τραγουδιων;

Ποιά είναι τά κυριώτερα άγωνίσματα τά όποΤα διεξάγονται κατά την διάρκεια

των 'ολυμπιακων άγώνων;

Μπορειτε νά μας περιγράψετε τίς περιπέτειες καί κακουχίες πού περάσατε, οταν

έκάνατε τήν στρατιωτική σας ~ητεία;

Narrative

στηρίζομαι (στηριx~ω)

ό νους (του νοός)

ύγιής, -ής, -ές

προτρέπω (προτρέψω)

ή νεότης (-ητος)

ή Kά~oδoς

ένισχύομαι (ένισxυ~ω)

ποικιλοτρόπως

στα~ερός, -ά, -όν

ή ανοδος

τό σφρΤγος (-ους)

ή φυλή

ή πηγή

έκγυμνάζομαι (έKγυμνασ~ω)

ό ~ρυλoς

εΙς, μία, εν

άγωνίζομαι (άνωνισ~ω)

ό πατηρ (πατρός)

ή 'ολυμπιάς (-άδος)

οΙοσδήποτε, οιαδήποτε,

οίονδήποτε

άποτελω (άποτελέσω)
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to be SUpported, to lean,to rely
οη

mind, intellect

healthy

to urge, incite

youth

descent

to strengthen, reiηίΌrce

in varioUB Wa:y8

firm, steady, constant

ascent

vigor

race. tribe

source

to be trained

legerxl., rumor

οηθ

to struggle, to fight

father

Ol.YlTlpiad

whatever, whoever

to constitute, to compose
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ή σπουδαL6της (-ητος)

ωστε

δ ΌλυμΠLονΙκης

πλέον

τετψημένος, -η, -ον

άνεγεΙρομαL (άνεγερ.ftω)

τ6 ~πα.ftλον

τ6 μεταλλLον

τ6 δωρον

τ6 σύμβολον

χρημαηκ6ς,
,

-6ν-η,

ύπέρτατος, -η, -ον

ή έλαΙα

τΙ.ftεμαL (τε.ftω)

ή κεφαλή

κρημνΙζω (κρημνΙσω)

τ6 τεΤχος (-ους)

δLέρχομαL (δLέλ.ftω)

ό νLκητής

άΡΧLκ6ς, -ή, -6ν

ή ΙΧσκησLς (-εως)

ή δοκψή

ή άντοχή

αύξανω (αύξήσω)

ή πρ6σ.ftεσLς (-εως)

έντεν-&εν

προστΙ-&εμαL (ΠΡΟστε.ftω)

ή άρματοδρομΙα

ή πυγμαχ Ια

πεΡLλαμβάνομαL (πεΡLληφ.ftω)

τ6 παγκράΤLον

τ6 ~λμα (-ατος)
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importance

50 that, SO, as, then, therefore

winner at 01ympic games

more

honored

to get Up, to rise

prizeJ reward

medal

gif't

symbol

money (adj.), monetary

supreme, highest

olive tree

to be put, set

head

to pu1l, throw, demoli5hJ wreck

city wall

to pa5S through

victor, winner

initial, original

exercise, practice

test, experiment

endurance, resistance

to increase

add1tion

hence

to be added

chariot race

box1ng

to be 1ncluded, 'to include

an athletic contest involving

boxing and wrestling

leap, jα/llp



&μφότερο ~

τό πέταγμα (-ατος)

τ6 άκ6ντιον

τ6 πέντα-&λον

.-
ουτω
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both

fl1ght. throwing

javelin. dart

a contest ο! fiνθ events

thus. in this manner
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π~ελληνιoς,-α, -ον

καταργουμαι (καταργη~ω)

ή διαταγή

συμφώνως

έπαναρχίζω (έπαναρχίσω)

μορφωτικός, -ή, -όν

ή τέλεσις (-εως)

Panhellenic

to be abolished

order. corrarιand

in accordance with

to begin again

instructive, formatiνθ

performance. celebration

'Εξ άρχαιοτάτων έτων ή έλληνικη ά-&λητικη παράδοσις έστηρίχ-&η έπί της

Ιδέας: Νους ύγιης έν σώματι ύγιεΤ. Ή Ιδέα αϋτη προέτρεψε την άρχαίαν έλλη

νικήν νεότητα εΙς κα-&οδον πρός τόν στίβον καί τουτο προεκάλεσε την άναπτυξιν

του πνεύματος της εύγενους άμίλλης.

Ή κλίσις αϋτη της έλληνικης νεολαίας πρός τόν στίβον ένισχύετο ποικι

λοτρόπως καί ύπ6 της ΠΟλιτείας, ή όποία προέβλεπε δι'αύτης μίαν στα-&εραν ανοδον

του σφρίγους της φυλης καί μίαν πλουσίαν πηγήν καλως έκγυμνασμένων στρατιωτων.

'Όσον άφορα την πρώτην έμφάνισιν των 'ολυμπιακων άγώνων ύπάρχουν πολλοί

-&ρυλοι. ΕΙς έξ αύτων άναφέρει οτι ό πρωτος 'Ολυμπιακός άγών Εγινε μεταξύ του

Πέλοπος καί του ΟΙνομενέως. ΕΙς αλλος λέγει οτι ό Ήρακλης προσεκάλεσε τούς

πέντε αύτου άδελφούς να άγωνισ-&ουν πρός τιμήν του πατρός των Διός καί οτι ό

άγων o~τoς σημειώνει την εναρξιν της πρώτης Όλυμπιάδος.

ΟΙαδήποτε ομως καί αν εΙναι ή άρχη των, οΙ 'ολυμπιακοί άγωνες άπετέλεσαν

τό σπουδαι6τερον γεγονός της eποχης των. τόσον δέ μεγάλη ~τo ή σπουδαιότης

των, ωστε οΙ 'ολυμπιονίκαι έ-&εωρουντο ώς οΙ πλέον τετιμημένοι μεταξύ ολων των

'Ελλήνων.

Μνημεία, ϋμνοι καί ποιηματα άνεγείροντο καί έγραφοντο δι'αύτούς. ΟΙ

'ολυμπιονΤκαι οιτοι δέν έλαμβανον ώς επα-&λον μετάλλια η δωρα καί χρηματικά

ποσα. τό σύμβολον καί ή άμοιβη διά τήν ύπερτάτην νίκην των ~τo εΙς κλάδος

έλαίας, ό δποΤος έτί~ετo έπί της κεφαλης των. Συμφώνως δέ πρός την παράδοσιν

πολλαί έλληνικαί πόλεις έκρημνιζον μέρος των τειχων των διά νά διέλ-&η ό νικητής.
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τό άΡX~Kόν πρόγραμμα των 'oλυμπ~αKων άγώνων ηρx~ζε μέ άσKησε~ς Σπαρτ~α

Τ~Koυ τύπου, δηλαδή δOK~μην άντοχης καί .δυνάμεως των ά~λητων. Σύν τψ χρόνψ

τό πρόγραμμα των άγώνων ηύξη~η δ~ά της πρoσ~έσεως άγων~σμάτων στίβου. 'Από

την 25ην δέ 'oλυμπ~άδα καί έντευ~εν πρoσετέ~ησαν καί άρματoδρoμία~.

Ή πυγμαχία περ~ελαμβάνετo εΙς τό παγKράτ~oν, ή δέ πάλη εΙς άμφότερα τό

παγKράτ~oν καί τό πέντα~λoν. τό πέντα~λoν περ~ελάμβανεν έπίσης τό αλμα, τό

πέταγμα του δίσκου, τό άKόντ~oν καί τό τρέξ~μoν.

ουτω ή 'ολυμπία έ~εωρη~η εΙς πανελλην~oς ά~ληΤ~Kός ναός εΙς τόν όποιον

ή αμ~λλα καί ή δύναμ~ς έλατρεύοντο ώς ~εoί.

Οί 'oλυμπ~αKoί άγωνες δ~ήΡKησαν περ~σσότερoν των x~λίων έτων. Τόν 40ν

μ.Χ. αιωνα καί συγKεKρ~μένως τό ετος 393 μ.Χ. Kατηργη~ησαν κατά δ~αταγήν

του τότε Bυζαντ~νoυ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου του Α'καί έπανηρx~σαν τό ετος 1896,

xάρ~ς εΙς τάς πρoσπα~είας του Γάλλου Βαρώνου Pierre de Coubertin ό δποιος έτόν~σε

την μoρφωΤ~Kην σημασίαν αύτων.

Ή φλόξ ή όποία λαμβάνετα~ κατά την εναρξ~ν των 'oλυμπ~αKων άγώνων έκ

του βωμου της ίερας πόλεως της 'ολυμπίας καί μεταφέρετα~ δ~ά δαδός εΙς δ~άφo

φα μέρη του κόσμου συμβoλίζε~ την ά~άνατoν Ιλλην~Kην Ιδέαν καί δίδε~ την

εύKα~ρίαν εΙς ολην την νεολαίαν του κόσμου νά συναγων~σ~~ εΙς τόν εύγενη στί

βον των πλέον ύψηλων άν~ρωπίνων Ιδαν~Kων.

~!!~~~-~!::~~~~
Β

ή κο ~νωνία sociev

Μπορειτε νά μας περ~γράψετε μέ λεπτoμέρε~ες τούς τελευταίους 'oλυμπ~αKoύς

άγωνες;

Νομίζετε oτ~ ό ά~λητ~σμός συντελει είς την δημ~oυργίαν μ~ας ύγ~ας Ko~νωνίας

καί &ν ναί γ~ατΙ;

Τι ρόλο επα~ξε ή άρχαία έλλην~Kή Ιδέα του ώραίου στην Ίταλ~Kη Άναγέννησ~;

Πo~ά είνα~ ή συμβoλ~Kη σημασία των 'oλυμπ~αKων άγώνων;

Πo~ός είνα~ ό σκοπός των;
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Grammat1cal Notes

ιΙΝΙΤ 51

liQR~1 ..1. Verb: Class ΙΙ verbs - 'contracted' and 'non-contracted' fOrmB.

H1stor1calJ.y, the verbs wll1ch are called ι Class 11 verbs' in our Course used to have

two alternate forms: a 'non-contracted' form and a ι contracted' one. 'lhe 'non-contracted'

fOrmB had the first person s1ngular present eIXiings ~ω, -έω οr-δω, wh11e 1η the contracted

ones the vόwθl preceding the ω was lost aIXi the stress W8S carried οη to the last syllable

(e.g. ν ι,καω/ν ι,κω)

In modern spoken Greek (see Note 13.') the non-contracted forms are used e1ther

part1a~ (GrOUP 1), interchangeably (GrOUP 2) or not at a11 (Group 3). This divis10n 1s

not applicable to modem katharevousa, where only the contracted forms ο! these verbs are

used; but the conjugat1on pattem 1s pred1ctable from their ancient non-contracted forms.

'lb1s can be clearly 111ustrated by the follow1ng examples:

~1~~~L~1~~ ~f~ef~L~f~e~ §ΏΔ§~L§ΏΔ~

νι,κ-ω

-ας

-α

-ωμεν

-ατε

-ουν

'Ι win'

etc.

.&εωρ-ω

-ε'i:ς

-εΊ:

-ουμεν

-ε'i:τε

-ουν

'Ι consider'

etc.

δηλ-ω

-ο'i:ς

-o'i:

-ουμεν

-ουτε

-ουν

11 declare l

From ησw οη the katharevousa Class ΙΙ verbs will be listed in our bui1d-ups in the

same vay a8 they are 11sted 1η some d1ctionar1es, that 1s to say: ν ι,κω (-άω), .&εωρω (-έω),

δηλω (-δω) etc.

1t should be noted that the -ω (-δω) verbs do not occur in modem katharevousa very often.

~~~~_~!~! Verb: Katharevousa Forms.

'lhe regular katharevousa verbs are conjugated in accordance w1th the illustrat1ve

paradi~ g1ven in the fo11owing charts.

Examples selected for these charts are:

~!~_!_Y~::~~:. κα'&αρ(ζω (κα-&αρ(σω) 'to clean'

Class ΙΙ Verbs: a) νι,κω (-άω) (νι,κησω) 'to win'
--------------

b) .&εωρω(-έω}('&εωρησω) 'to cons1der'

c) δηλω (-δω) ( δηλώσω) 'to declare'
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Class ΠΙ Verbs: 1 ) derived froIn Class Ι----------------
κα.&αρίζομαι (κα.&αρισ.&ω)

2) derived from Class ΙΙ

a) νικωμαι (νικη.&ω)

b) .&εωρουμαι (.&εωρη.&ω)

c) δηλουμαι (δηλω.&ω)

'to be cleaned'

'to be defeated l

'to be considered'

Ito be declared l

~1θ following POr.nts should be noted:

1) The third person plural personal ending -ωσι / -ουσ ι which is indicated in parentheses

1η our charts j 1s not used in the present day νar1ety ο! katharevόusa. It iS j however j used

in older texts j for exaπιple in the New Testament.

2) The kathomiloumeni Class ΙΙ verb forms in -ουσα (Cont.Past) j as well as Class ΠΙ forms

in -ηκ- (Simple Past) and in -6μουνα (Cont.Past) are not used in katharevousa.

3) All katharevousa verbs, notwithstanding the number ο! their syllables, have a past tense

augment both in the Simple and the Continuous Past forms. Ίhθ past tense augment will be

discussed in detail in later units.

l~) The conjugation patterns ο! -iλJ( -αω) and-GJ( -εω) Class ΙΙ verbs differ frOll1 each other on]y

in the tenses which are based οη the present tense stem; in tenses based οη the perfective

stem they have ident1cal conjugation patterns.

Present

νικας

.&εωρεΙς

53β

Past

ένίκησες

έ.&εωρησες
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~
Ξ3

CHART ΟΝΕ

Class Ι Verbs

Present

κα-Θ-αρεζ-ω

~~E~=_~~~ί~~1;~·

4-ά./νά. κα-Θ-αρεσ-ω

-~~~~~~~{~~~~

-Θ-ά./νά. κα-Θ-αρεζ-ω

~~E~=_~~~~

έ-κα-Θ-άρισ-α

Cont. Past

έ-κα-&ά.ριζ-ον

Passive Voice οί C1ass Ι verbs and Midd1e Voice verbs.

C1ass ΠΙ Verbs

~

rJJ

~
;:J
ο
u
u-rJJ

<
>Q

~
~

~

~

'"

-εις

-ει

-ομεν

-ετε

-συν / -ουσ ι~ ν)

-ης

-η

-ωμεν

-ητε

-ουν/-ωσι(ν)

-ης

-η

-ωμεν

-ητε

-ουν/ -ωσι (ν)

-ες

-ε

-αμεν

'-ατε

-αν

-ες

-ε

-ομεν

-ετε

-ον

σ

'"'"

κα-Θ-αρεζ-ομαι

-εσαι

-εται

-6με-Θ-α

-εσ-θ-ε

-οντα ι

1ά./νά κα-Θ-αρισ-Θ--ω -Θ-ά./νά. κα-Θ-αρεζ-ωμαι έ-κα-Θ-αρεσ-Θ--ην έ-κα-Θ-αριζ-όμην

-ης -ησαι -ης -εσο

-η -ηται -η -ετο

-ωμεν -ώμε-Θ-α -ημεν -όμε{\-α

-ητε -ησ-Θ-ε -ητε -εσ-Θ-ε

-ουν/-ωσι(ν) -ωνται -ησαν -οντο
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CHART 'ΝΟ

Class Π Verbs in -ω (-αω)

Passive Voice οΙ Class ΙΙ verbs in -ω (-αω)

~

ιFJ

ι:ι::

::J
Ο
u
u-ιFJ
-<
>:Q

~
~

~

ι:ι::

'"

Present

νικ-ω

-ας

-α

-ωμεν

-ατε

-αν/-ωσι(ν)

~~E~~_~~~i~~~J·

.fία/να νικησ-ω

-ης

-η

-ιύμεν

-ητε

-ουνί-ωσι(ν)

~~!:.~!=-i~~~J·

.fία/να νικ-ω

-ας

-α

-ωμεν

-ατε

-αν/-ωσι (ν)

Class ΠΙ Verbs

~~E~~_~~~!

έ-ν(κησ-α

-ες

-ε

-αμεν

-ατε

-αν

Cont.• Past

, ,
ε-νικ-ων

-ας

-α

-ωμεν

-ατε

-ων

ο

~

νικ-ωμαι

-ασαι

-αται

-ώμε-&α

-ασ-&ε

-ωνται

-&α/να νΙKη.fί-ω .fία/να νικ-ωμαι

-ης -ασαι

-η -αται

-ωμεν -ώμε.fία

-ητε -ασ.fίε

-ουν/ -ωσι ( ν) -ωντα ι

έ-νΙKη.fί-ην

-ης

-η

-ημεν

-ητε

-ησαν

έ-νικ-ώμην

-ασο

-ατο

-ωμε.fία

-ασ-&ε

-ωντο
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CHART THnEE

Class ΙΙ Verbs in -ω (-έω)

Present ~~Ξ!~_~~~ί~~~~· ~~!~~~~ί~1!~~· ~~E!~_~~~~ Cont. Fast
------- ----------

-&εωρ-ω -&&/v& -&εωρήσ-ω -&ά./ν& -&εωρ-ω έ--&εωρησ-α έ--&εωρ-ονν

-εις -ης -ης -ες -εις

.... -ει -η -η -ε -ει

CfJ

ι:ι::: -ουμεν -ωμεν -ωμεν -αμεν -ουμεν

:::::ι

ο -ειτε -ητε -ητε -ατε -εΙ1iε
U

U -συν ι-ουσι (v) -ουν/-ωσι(ν) -ουν/-ωσι(ν) -αν -συν
......
CfJ

-< .;
ι:Q \l\

::οι:

~I
Class ΙΙΙ Verbs---------------

Passive Voice ο! Class ΙΙ verbs in -ω (έω)

-&εωρ-ουμαι -&(1./ ν& -&εωρη-&-ω -&&/ν& -&εωρ-ωμαι έ--&εωρή-&-ην έ--&εωρ-ούμην

-εϊσαι -ης -ησαι -ης -εϊσο

-εϊται -η -ηται -η -ειτο

-ονμε-&α -ωμεν -ωμε-&α -ημεν -ούμε-&α

-εϊσ-θε -ητε -ησ-&ε -ητε -εϊσ-&ε

-ουντα ι -ουν/-ωσι(ν) -ωνται -ησαν -ουντο



..
V\

E-t

~

Present ~~E~~_~~~f~~~J·

CHART FOUR

Class ΙΙ Verbs in -ω (-δω)

S<2~~~~~:.f~~~J.· ~~E~~_~~~~ Cont. Past

..,;ι

cFJ

ι:ι::
;:J
ο
u
u
cFJ

-<
~

::ι:
..,;ι

..,;ι

ι:ι::

c;i

δηλ-ω .f}a/va. δηλωσ-ω .f}a/va. δηλ-ω έ-δηλωσ-α

-οις -ης -οις -ες

-οι -η -οι -ε

-ουμεν -ωμεν -ωμεν -αμεν

-ουτε -ητε -ωτε -ατε

-ουν / -ουσι (ν) -ουν/-ωσι (ν) -ουν/ -ωσι (ν) -αν

Class ΠΙ Verbs

Passive Voice of Class ΙΙ verbs in -ω (-δω)

έ-δηλ-ουν

-ους

-ου

-ουμεν

-ουτε

-συν

~
ΙΙΊ

δηλ-ουμαι .f}a/va. δηλω&-ω .f}a/va. δηλ-ωμαι έ-δηλw.&-ην έ-δηλ-ούμην

-ουσαι -ης -ωσαι -ης -ουοο

-ουται -η -ωται -η -ουτο

-ούμε.f}α -ωμεν -ωμε.f}α -ημεν -ούμε.f}α

-oUo.f}E -ητε -Wo.f} ε -ητε -oUo.f}E

-ουνται -ουν/ -ωσι (ν) -ωνται -ησαν -ου ντο
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~~~~_2!:.~ Verb: ΚBtharevousa fonns ο! verbs: 'be' and 'have'.

1 ) Verb 'be'--------
Present Past-------
είμαι ημην

είσαι ~σo

εΙναι ~τo

ε'ιμε-&α ημε-&α

είσ-&ε ~σ-&ε

ει'ναι ~σαν

2) Verb 'have'----------
Present Past-------
~xω είχον

εχεις είχες

~xει είχε

" "εχομεν ειχομεν

εχ ετε "ειχετε

~xoυν/ -εχοσι ( ν) εΙχον

Granunatical Drills

C1ιange the follσwing sentences fram 'dh:Urιotiki' to 'kathereVΌusa'.

οΙ 'Αμερικανοί νικήσανε τούς Γερμανούς στόν πόλεμο.

τά περι,σσότερα αύτοκίνητα της πρεσβείας τά ώδηγουσαν 'Έλληνες όδηγοί.

Ό πατέρας σας έκφράσ-&ηκε πολύ &σχημα γιά τόν φίλο μας.

'Αποφασίσαμε νά ταξιδέψουμε στό έξωτερικό.

Νομίζαμε οτι ~ταν ξένοι.

Μά-&αμε έλληνικά στην 'Αμερική.

Αύτός ό φοιτητής διαφωνουσε πάντα μέ τόν κα-&ηγητη του.

Διάβαζε πολλά βιβλία γιά τόν πόλεμο.

'Επαναλάμβανε πάντα τήν Ίδια φράσι.

Λάβαιναν πολλά χρήματα άπό τό έξωτερικό.

Νοικιάσανε ενα πολύ ώραιο διαμέρισμα τεσσάρων δωματίων.
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τό παγκράτιο περιλάμβανε μόνο δύο άγωνΙσματα.

Παντρεύτηκε την κόρη του Ύιατρου.

Πιστεύαμε ΟΤΙ δέν &ά γυρΙσετε στην 'Ελλάδα.

Δέν ζερανε τΙ νά κάνουν γιά να μας έξυπηρετησουν.

τα μα&ηματα έλληνικων ~α ξαναρχΙσουν τόν Σεπτέμβριο.

οΙ ΊταλοΙ νική~ηκαν στόν Β'Παγκόσμιο Πόλεμο άπό τούς 'Έλληνες.

Αύτές οΙ γυναLκες φoβη~ηκανε πολύ μόλις άκούσανε τΙς φωνές.

Οϊ έκλογές σ'αύτην την χώρα άναβλη~ηκανε γιά τόν αλλο χρόνο.

'Όλα τά βιβλΙα αύτου του συγγραφέα μεταφραστηκανε στά άγγλικα.

Αύτός με~αχειρήσ8ηκε ολα του τα μέσα για να τούς πεΙση.

ΠρΙν ενα χρόνο έργαζόμουνα στην 'Ε&νική Τράπεζα.

'Έλεγε οτι χρειαζότανε για τό ταξΙδι του πολλά λεφτά.
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Unit SZ

Basic Dialogue

Α

tδρύομαL (ίδρυ~ω)

βασLλLχός, -η, -6ν

ό οίκος

Μηπως ξερετε, στρατηγε μου, π6τε Ιδρύ~η

ό ΈλληνLχός ΒασLλLκ6ς Οίκος;

Β

ή βασLλεΙα

πεντηκοντα

τ6 ~τoς 1863 ύπ6 του ΒασLλεως ΓεωργΙου

του Α'του όποΙου ή βασLλεΙα δLηρκη

σεν πεντηκοντα ~τη,

τα όποια ~εωροϋνταL ώς ή εύτυχεστε

ρα περΙοδος της Νέας ΈλληνLκης '1

στορΙας.

ή δυναστεΙα

Ή δυναστεΙα αύτη εχεL δώσεL μεΧΡL crn
μερον είς την Έλλάδα εξL βασLλεΙς.

τ6ν ΓεώΡΎLον τ6ν Α', τ6ν Κωνσταντινον,

τ6ν Άλεξανδρον, τ6ν ΓεώργLον τ6ν Β',

τ6ν Παυλον καΙ τ6ν Κωνσταντίνον.

Α

545

to be foωxied

royal

hOUBe

General, do you by a:r.w chance knoίl ί1hen

the Greek Rσ,yal HOUBe ί1as foωxied~

reign

fifty

In the year 1863 by King George the First,

ί1hose reign lasted for fi.fty year~

which are considered the happiest

period ο! modern Greek History.

dynasty

This dynasty has giνεη to Greece s:ix kings

ΒΟ far.

oeorge the First, Constantine, Alexander,

Oeoree the Second, Paul and Constantine.
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Α

UNIT $2

έκλεγω (έκλεξω)

τ6 οΙκ6C1ημοv

ή ΙC1χύς ( ΙC1χύο ς)

Δεν ~τo δ ΒαC1ιλεύς Γεώργιος ό Α', δ

όποίος έξελεξε δια τ6 βαC1ιλικόv

ο Ικ6C1ημοv τήν φρ6:C1ΙV , ΊC1χύς μου

ή άγαπη του λαου ί'

ή πtC1τις (-εως)

C1υvταγματικός, -ή, -6v

τ6 δικαΙωμα (-ατος)

άπερι6ΡΙC1τος, -ος, -ov

ΜάλΙC1τα, δι6τι εΙχε βα~εταν Kα~ άπε

ρι6ριC1ΤΟV πtC1ΤΙV εΙς τά συνταγματι

κά δικαιώματα του έλληνικου λαου.

άποβιω (άποβιώC1ω)

Πότε άπεβtωC1εv ό ΒαC1ιλεύς Γεώργιος;

άπο~vήC1κω (άπo~άνω)

φυC1ιολογικός, -ή, -όν

ΔυC1τυχως αύτ6ς ό βαC1ιλεύς δεν άπέ~ανε

άπ6 φυC1ιολογικ6v ~6:νατoν.

δολοφονουμαι (δoλoφoνη~ω)

φανατικ6ς, -ή, -6v

Βούλγαρος, -α

ό πράκτωρ (-ορος)

Έδoλoφoνή~η, ώς ΠΙC1τεύεται, ύπ6 ένός

Β

Α

Β

to choose

coat ο! anns

strength, power, forcc

Wasn't it King George the Fϊrst who chose

for the Greek Royal coat ο! anns the motto

('phrase') 'ΜΥ strength lies in the lovθ

ο! the peΟΡΙe'Ί

faith, belief, credit, fidelity

constitutional

right, privilege

unlimited

Yes, because his faith in the Constitutional

rights ο! the Greek people was deep and

11mitless.

to die, expire

When did King George die?

to die, paSS away

physiological; normal

Unfortunately this king didn't die a natural

death.

to be assassinated

fanatical

Bulgarian

agent

He was assassinated in 1913.. it is believed,
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φανατικου Βουλγάρου πράκτορος τό

1913, εΙς την Θεσσαλονίκην.

διαδέχομαι (διαδεx~ω)

ό ~ρόνoς

Ποιος βασιλεύς διεδεx~η τόν Γεωργιον

εΙς τόνΈλληνικόν Θρόνον;

Α

by a fanatica1 Bulgarian agent, in

Thessa1oniki.

to succeed

throne

Which king succeeded King George (οη the

Greek Throne)'2

Β

πρωτότοκος

ό υΙός

φυσικω τω λόγω
" ,

Ό Βασιλεύς Κωνσταντινος, ό όποιος

ήτο πρωτότοκος υΙός του Γεωργίου

καί φυσικψ τψ λόγψ διάδοχος του

Έλληνικου Θρόνου.

ό στρατηλάτης

έπανειλημμένως

νικηφόρος, -ος, -ον

ή έκστρατεία

ΕΙς τό σημειο αύτό ~ά πρεπη να σας πω

οτι ό Βασιλεύς Κωνσταντινος ηταν

ενας μεγάλος στρατηλάτης καί έπανει

λημμένως ώδηγησε τόν έλληνικόν στρα

τόν εΙς νικηφόρους έκστρατείας.

Α

σοβαρός, -άΙ-ή, -όν

προκύπτω (προκύψω)

ΠαρΌλα αύτα ομως πρoέ~υψαν ao~apat

διαφωνίαι μεταξύ αύτου καί του

547

first-born

son

for that reason

Κing Constantine, who was the first Βοη ο!

(King) George and natural1y ~or that

reason the successor to the Greek Throne.

military hero

repeatedJ.y

victorious

campaign

At this point Ι must te11 you that King

Constantine was a great military hero who

('and') repeatedJ.y 100 the Greek Army in

victOrioU5 campaigns.

serioU5

to emerge, result,arise, appear

However,in spite of all this, serious

disagreements emer~OO between him and the
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lΙρω-&υπουργου Έλευ-θ-ερΙου Βεν ιζέλου

έπΙ έξωτερικων ζητημάτων.

Β

λυπηρός, -ά, -όν

καταλήγω (καταλήξω)

ή άπομάκρυνσις (-εως)

ΝαΙ εΙναι λυπηρόν, διότι αϊ διαφωνΙαι

αύταΙ κατέληξαν τελικως είς τήν

άπομάκρυνσιν του Βασιλέως ΚωνσταντΙ-

νου έκ του Έλληνικου Θρόνου.

τό δημοψήφισμα (-ατος)

τό δημοψήφισμα ομως τό όποίον εγινε τό

ετος 1920 τόν εφερε πάλι είς τήν

Έλλάδα.

Α

μεσολαβω (μεσολαβήσω)

Μικρασιατικός, -ή, -όν

ή καταστροφή

Άλλά εμεινε, ~ν δέν κάνω λά-θ-ος, μόνο

δύο χρόνια περισσότερο, διότι έν τω

μεταξύ έμεσολαβησε ή Μικρασιατική

έκστρατεΙα καΙ καταστροφή

έπαναστατικός, -ή, -όν

έξορΙζω (έξορΙσω)

ή ~ττα

καί ή έπαναστατική κυβέρνησις του

Γονατα τόν έξώρισε ώς ύπεύ-θ-υνον

διά τήν ητταν τουΈλληνικου Στρα-

του.

548

Prime minister Eleftherios Venizelos οη

questions ο! foreign policy ('on foreign

questions ι ).

-sad

to end in, to terminate

removal

Yes t it is sad,becauBe those disagreements

final1y ended in the removal ο! King

Constantine from the Greek Throne.

plebiscite, referendum

Bιιt the plebiscite that took place in 1920

brOUght him back to Greece.

to intervene, to mediate

Asia Minor (adj.)

catastrophe

But, if Ι 1m not mistaken, he stayed onJ.y

for two more years, because in the

meantime the Asia. Minor campaign and

disaster took place (Iintervened Ι).

revolutionary

to banish, exile, deport

defeat

And the revolutionary government ο! Gonatas

exiled him for being responsible for the

defeat ο! the Greek Arrny.
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Β

ΠLκραμενος, -η, -ο(ν) grieved. sad. bitter

υΝΙΤ 52

Πολύ σωστά καΙ ετσL ό Στρατηλάτης

ΒασLλεύς άπε~ανε ΠLκραμενος εΙς

τ6 Παλερμον της ΣLκελΙας.

συνδεδεμένος, -η, -ον

fνδοξος, -ος, -ον

ΒαΛκανLκ6ς, -η, -6ν

ΤΌνομά του ομως είναL συνδεδεμενον

μέ μΙα άπ6 τας πλέον ένδ6ξους έπο

χας της ΙστορΙας του ΈλληνLκου

"Ε&νους, την έποχην των ΒαλκανL

κων πολέμιι.ιν.

You ι re νεη right and δΟ this victorious

King died ernbittered :ln Falermo.Sici1y.

affiliated

glorious. famous

Balkan

His name however is affiliated with οηθ ο!

the most glorious periods in the history

ο! the Greek Nation__the period ο! the

Balkan wars.

ή μεγαλεL6της (-ητος)

συμμερΙζομαL (συμμεΡLσ~ω)

ή έξορΙα

ενοπλος, -ος, -ον

έκλέξας, -ασα, -αν

τ6 οπλον

νυμφεύομαL (νυμφευ~ω)

ό γαμος

γεννωμαL (γεννη~ω)

τ6 τεκνον

φασLσΤLκ6ς, -η, -6ν

ή έπΙ~εσLς (-εως)

τ6 έΠLτελεLον

τ6 μέτωπον

ή καταληΨLς (-εως)

καταφεύγω (καταφύγω)

Narrative

549

majesty

to share

exile

armed

οηθ who has chosen

weapon; branch of the service

to be married

marriage

to be born

chi1d

fascist

attack; application

staff

front. forehead

occupation. capture

to take refuge in
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ή σύζυγος wife, spoU8e

ή ~νωσις (-εως) union

ή περίσ...-ασις (-εως) circumstance,occasion

κομμουνισ...-ικ6ς, -η, -6ν communistic

ή όρδη horde

έξοπλίζομαι (έξοπλισ-&ω) to be armed, equipped

γε ι...-ον ικ6ς, -η, -6ν neighboring, adjacent

εΙσβάλλω (ε Ισβάλω) to invade

ό εΙσβολεύς (-έως) invader, aggressor

Ή Αύ...-ου Μεγαλει6...-ης ό Βασιλεύς Παυλος ό Α' ύπηρξεν εΙς έκ ...-ων πλέον

λαοφιλων βασιλέων ...-ου Έλληνικου Βασιλικου O~κoυ.

Έγεννη-&η εΙς Ά-&ηνας ...-6ν Δεκέμβριον ...-ου ε...-ους 1901 καί ~...-o ό ...-ρί...-ος

κα...-ά σειράν υΙ6ς ...-ου Βασιλέως Κωνσ...-αν...-ίνου καί ...-ης Βασιλίσσης Σοφίας.

ΕΙς ...-ην νε6...-η...-ά ...-ου ό Βασιλεύς o~...-oς συνεμερίσ-&η ...-άς ...-ύχας ...-6σον ...-ου

πα...-ρ6ς ...-ου οσον καί ...-ου άδελφου ...-ου Γεωργίου ...-ου Β' καί ...-ούς ήκολού-&ησεν εΙς

...-ην έξορίαν ...-ων.

Ό Βασιλεύς Παυλος ύπηρέ...-ησεν εΙς ...-άς Έλληνικάς Έν6πλους Δυνάμεις,

έκλέξας με...-αξύ ...-ων ...-ριων οπλων ...-6 Έλληνικ6ν Βασιλικ6ν Ναυ...-ικ6ν.

τ6 1938 ό ...-6...-ε Πρίγκιφ Παυλος ένυμφεύ-&η ...-ην Πριγκίnισσαν Φρειδερίκην.

Έκ ...-ου γάμου ...-ού...-ου έγεννη-&ησαν ...-ρία ...-έκνα. Ό Βασιλεύς Κωνσ...-αν...-ίνος

ή Πριγκίπισσα Σοφία καί ή Πριγκίπισσα Ειρηνη.

Κα...-ά ...-6 διάσ...-ημα ...-ης Φασισ...-ικης έπι-&έσεως έναν...-ίον ...-ης Έλλάδος, ό ...-ό...-ε

Διάδοχος Παυλος ύπηρέ...-ησεν εΙς ...-6 Γενικ6ν Έπι...-ελεLον Σ...-ρα...-ου, έπισκεφ-&είς

έπανειλημμένως ...-6 Άλβανικόν Μέ...-ωπον.

Με...-ά ...-ην κα...-άληφιν ...-ης Έλλάδος ύπ6 ...-ων Γερμανων ό ...-6...-ε Διάδοχος κα...-έ

φυγε με...-ά ...-ου άδελφου ...-ου Βασιλέως Γεωργίου ...-ου Β' καί ...-ης συζύγου ...-ου εΙς

Αtγυπ...-ον καί άργ6...-ερον εΙς Νο...-ιο-Άφρικανικην ΟΕνωσιν.

O~...-oς έπέσ...-ρεφεν εΙς Έλλάδα τ6ν Σεπτέμβριον του 1946.

Μετά ...-6ν -&άνατον του άδελφου του Βασιλέως Γεωργίου του Β' άνηλ-&εν εΙς

τόν Έλληνικ6ν Θρ6νον ύπ6 τραγικάς διά την χώραν περιστάσεις. Κομμουνιστικαί

όρδαί καλως έξωπλισμέναι ύπ6 γειτονικων της Έλλάδος χωρων εΙσέβαλον εΙς αύτην
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μέ βανδαλικάς δια~έσεις.

Kα~Όλην την διάρκειαν του σκληρου αύτου πολέμου κατά των Κομμουνιστων

εΙσβολέων ό Βασιλεύς Παυλος Εγινε τό σύμβολον του 'Έ~νoυς.

Ό λαοφιλής o~τoς ΒασΙλεύς άπέ&ανε τό ετος 1965.

Response Drill.------------------
άνέρχομαι (άνέλ~ω) to amount to J cOllle up to

Ήτο λαοφιλης βασιλεύς ό Βασιλεύς Παυλος;

Πότε έγεννή&η;

Ήτο ό μόνος υίός του ΒασΙλέως Κωνσταντίνου καί της Βασιλίσσης Σοφίας;

τί εκανε αύτός οταν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ό άδελφός του έξωρίσ&ησαν;

Ποίαν έκ των Έλληνικων Ένόπλων Δυνάμεως έξέλεξε διά νά ύπηρετησ~ τήν &ητείαν

του;

Πότε ένυμφεύ~η καί ποίαν;

Πόσα τέκνα εΙχεν;

τί ~Kανε ό Βασιλεύς Παυλος κατά τ6 διάστημα της Φασιστικης έπι&εσεως;

που έπηγε μετ& την κατάληφιν της Έλλάδος ύπό των Γερμανων;

Πότε έπέστρεφεν εΙς την Έλλάδα;

Τ Ητο εύτυχης διά την Έλλάδα ή περίΟδος κατά τήν όποίαν άνηλ&εν o~τoς εΙς

τ6ν Έλληνικ6ν θρ6νον;

ΤΙ άκριβως συνέβη κατά τήν περίοδcν αύτήν;

Πότε άπε&ανεν o~τoς;
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ή συναυλΙα

Δεν ~ρxεσ~ε νά παμε άπ6ψε ~6 βράδυ

σ~ην συναυλΙα; ΠαΙζουν Μπράμς.

ή άπαγγελΙα

ΕύχαΡLσ~ω πολύ, άλλά δεν ~ά μπορέσω.

θα πάω στ6ν Παρνασσ6, ΎLά ν'άχούσω

μΙα άπαγγελΙα έλληνLκων δημΟ~Lκων

~ραγουδLων.

concert

Vlould you lik:e to come with me to the

concert this evening? They are playing

Brahms.

recital

Thank you very much but Ι can 't make i t.

Ι am going to Parnassus to hear a

recital ο! Greek 'demotic' songs.

μακαρΙζω (μακαρΙσω)

Σας μακαρΙζω. Δέν ξέρε~ε π6σο μ'άρέ

σουν ~ά δημΟ~Lκά ~ραγούδLα.

δ λεβέν~ης

~6 πανηγύΡL

~6 νανούΡLσμα

ή μάννα

~6 μΟLρολ6γL

~ά κλέφ~Lκα

τά ~ραγούδLα πού ~ραγoύδησε ό νεος

λεβέν~ης σ~oύς χορούς καΙ σ~ά πανη-

γύΡLαJ ~ά νανoυρΙσμα~α ~ης μάννας,

~ά μΟLρολ6γLαJ ~ά σα~υΡLκάJ ~ά
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to feel happy(on account ο! a
person)

Ι envy you. You have ηο idea how much Ι

like demotic'songs.

a handsome and brave young man

festival

lullaby

mother

funeral dirge
songs of the Greek freedom
fighters during the Turkish

domination
The songs that the hardsσme and brave young

man sang in the dances and festivals;

mother's rullabies, funeral dirges,

satiric songs and songs of the Greek
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Πόσα πράγματα άνακαλύπτει κανείς μέσα

, , ,
σ αυτα.

ή γενιά/γενεά

Τίς παραδόσεις του λαου μας, τΙς γε

νιές πού εζησαν στά χωματά μας, πού

άγάπησαν καί πέ~αναν χωρίς καμμιά

διακοπή.

YOlλ can find 50 much in them_

generation

~he traditions of our peop1e, the
generation5 who have 1ived,

10ved and dled οη our 50i1

(rwithout any interruptionI).

περιορίζομαι (περιoρισ~ω)

τό πρόσωπο(ν)

έξερευνω (έξερευνήσω)

μακρύς, -ιά, -ύ

σκοτεινός, -ή, -ό

άπλωνομαι (άπλ~ω)

to be 1imited

person

to investigate, exp10re

10ng

dark

to be spread, to stretch

τό έλληνικό δημοτικό τραγούδι, ομως,

δέν περιορίζεται μόνο σέ πρόσωπα

καί πράγματα,

άλλά έξερευνει έπί πλέον τούς μα

κρεις καί σκοτεινούς αιωνες, πού

άπλωνονται άπ'τά τελευταια Βυζαντινά

χρόνια εως τίς ήμέρες μας.

τό ϋφος (-ους)

σχηματίζομαι (σxηματισ~ω)

Δηλαδή μέ λίγα λόγια συλλαμβάνει τ6

νεο-ελληνικό άν~ρωπινo ϋφος καί χα

ρακτηρα, πού ~ρxισαν νά σχηματίζωνται

κατά τήν περίοδο αύτήν.

55)

However the Greek demotic song 1s not

limited only to persons and things,

but ϊη addition to this it penetrates

('exp1ores Ι) into the 10ng and dark

centuries which stretch from the last

years of Byzantium to our times.

expression, sty1e, appearance

to be fo~ulated

In a few words it captures the new Greek

human expression and character wh1ch

began to be formu1ated during that

period.
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'Έχετε άπόλυτο δίκιο. Γι 'αύτόν τόν

λόγο άκριβως μερικοί C1ίιγxρoνoι

'Έλληνες μoυσικoσυν~έτες, οπως ό

Χατζηδακις καί αλλοι εστρεψαν τήν

προσοχή τους στό δημοτικ6 τραγουδι.

Διότι μέσα σ'αύτό βρηκαν μαζί μέ τίς

παραδόσεις, τό ϋφος καί τόν χαρα

κτηρα που άνεφέρατε προηγουμένως.

άξιέπαινος, -ος, -ον

καί κατάφεραν τελικα νά δημιουργησουν

άξιέπαινα τραγουδια, τα όποΖα άντα

ποκρίνονται τελείως στίς μουσικές

άνάγκες τοΟ νεο-υΕλληνα.

You are absoluteJy right. ExactJy for

this reason same contemporary Greek

composers, such as Hadzidakis and others,

~lrned their attention Ιο the demotic

song.

Because they found in it together with

these traditions the st,yle and character

to which you referred previousJy.

worthy

And finalJy they succeeded in creating

songs ο! great [artistic] merit which

correspond completeJy to the musical

needs ο! a modern Greek.

που ~α έπήγαινε ό Σωκράτης έκεΖνο τό άπ6γευμα;

Πηγαίνετε συχνά σέ κονσέρτα;

Γιατί ό φίλος του Σωκράτη δέν μπόρεσε νά πά~ μαζί του στ6 κονσέρτο έκεινο

τό βράδυ;

Μπορειτε να μου πητε μέ δικά σας λόγια τί σημαίνει ή λέξις 'λεβέντης';

Ξέρετε ποια είναι ή διαφορά μεταξύ των δημοτικων καί των λαικων τραγουδιων;

ΜπορεΖτε να μου έξηγησετε τί σημαίνουν OL λέξεις ~ά νανουρίσματα' καί 'τά

μο ιρολ6για ,f;

Γιατί ώρισμένοι μοντέρνοι 'Έλληνες συν~έται εστρεψαν την προσοχη τους στ6

δημοτικ6 τραγουδι;
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άναπ~ύσσω (άναπ~ύξω)

καλλLεργω (καλλLεργήσω)

μεσψ

λογο~εχνLκ6ς, -η, -6ν

δLαφυλά~~ω/-σσω (δLαφυλάξω)

άν6~ευ~oς, -ος, ον

λL~6ς, -ή, -6ν

συνα:σ~ημα~Lκ6ς, -ή, -6ν

εύαίσ~η~oς, -ος/-η, -ον

ή σχεσLς (-εως)

έν σχεσεL πρ6ς

σπανίως

~ρησκευ~Lκ6ς, -ή, -6ν

ή ξενL~εLά

ήρωLκ6ς, -ή, -6ν

άπασχολω (άπασχολήσω)

συχνάΚLς

σαΡΚLκ6ς, -ή, -6ν

ή παρουσία

~6 συσ~α~ Lκ6 ν

έρμηνεύω (έρμηνεύσω)

έν~οίι~ΟLς

ό π6~oς

Ισορροπημενος, -η, -ον

άπηλαγμενος, -η, -ον

ή πρ6ληΨLς (-εως)

πολλάΚLς

ξενη~εύομαL (ξενη~ευ~ω)

ή ενρεσLς (-εως)

ή προπομπή

ή εύχή

555

to develop, eyplaj~

Ιο cultiνate

through, '1J'1ong

literary

to pX\θBθrVθ, keep

pure, υnadulterated

trug,al, pla1n

sentirnental

sensitiνe

relation, connection

with regard to

seldαn

religίous

foreign σoυnΙη

heroic

to occupy, keep busy

often, frequently

carnal

presence

1ngredient, component

to 1nterpret

howeνer

desire, longing

wel1-balanced

not subject to, free

superstition, prevention

ιnany tirnes

to go abroad

dis oovery, f1nd1ng

see1ng Ol1θ off

wish, prayer, blessing
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ή
.

(μητρός)μητηρ

• νοαταλγΙαη

ό αυμβολ ιαμό ς

ή • ,
αρετη

τοπικός,
,

-όν-η,

ή έλευ-&ερΙα

ή άφορμή

• χεΙρ (χε ιρός)η

· ,
ο τυραννος

ίδ ιάζων, -ουαα, -ον

παροτρύνω

έντατικός, -ή, -6ν

τό άγα-&όν

παντοτινός

έπΙγειος, -ος, -ον

μεταβαΙνω (μεταβω)

ό "Άδης

έατερημένος, -η, -ον

ή άνταμοιβή

ήμπορω (ήμπορέαω)

έπηρεάζω (έπηρεάαω)

motJιer

homesickness

symbolism

virtue, merit

local

freedom

cause,reason,pretext,occas1on

hand

tyrant

pecu11ar

to urge, 1nc1te

intens1ve

the good, kindness

everlasting, perpetual

earthly, terrestrial, worldly

to go over

Hades (the abode ο! the dead)

depr1ved

reward, recαnpense

to be able

to affect, inf1uence

τό Ιλληνικόν δημοτικόν τραγουδι, τό όποΤον άνεπτύχ-&η καΙ έκαλλιεργη-&η

κατά τούς χρόνους της ΤουρκοκρατΙας πιατεύεται οτι προέρχεται άπό την άρχαΙαν

lλληνικην τραγωδΙαν. Μεαω των έλληνικων τραγουδιων καΙ αλλων λογοτεχνικων

μνημεΙων ό έλληνικός λαός διεφύλαξεν ολα έκεΤνα τά ατοιχεΤα πολιτιαμου, τά

dnOLa αυνδεουν την άρχαΙαν μέ την νέαν έλληνικήν φιλολογΙαν.

τό δημοτικ6ν τραγουδι, τό όποΤον εΙναι ή γνηαΙα, εΙλικρινης καΙ άνό-&ευ

τος ~Kφρααις της λαϊκης ψυχης, παρουαιάζει εναν λαόν λιτόν εΙς την διά-&εαιν,

άπλόν εΙς την ~Kφρααιν του συναια-&ηματικου του κόαμου καΙ τρομερά εύαΙα-&ητον

έν αχέαει πρός τό φυαικόν περιβάλλον.
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Τ6 δημΟΤLκ6ν τραγουδL σπανίως άσχολειταL μέ ~ρησκευΤLκά ~έματα. 'Αγάπη,

ξενLτεLα, ήρωLκη ζωη καί ~ανατoς εΙναL τα κύΡLα σΤΟLχεια τα όποια τ6 άπασχολουν.

τα τραγούδLα της άγαπης εχουν συχναΚLς εναν εντονον σαΡΚLκ6ν χαρακτηρα.

Ή παρουσία του συσταΤLκου αύτου πρέπεL να έρμηνευ~η ώς μία εκφρασLς άπλης καί

φυσLκης ζωης του λαοϋ ό όποιος τό έδημLούργησε. Έν τούΤΟLς ό σαΡΚLκ6ς π6

~oς φυσLκ6ς καί ισορροπημένος έκφράζεταL μέσα εΙς την φυσLκην ζωην την άπηλαγ

μένην άπ6 ΚΟLνωνLκας προληψεLς μέ την κενΤΡLκην σημασίαν την όποίαν εχεL δLα

τ6ν ΙXν~ρwπoν.,

Ή ξενLτεLα πολλαΚLς άπασχολει τ6 δημοΤLκόν τραγουδL. Ή φτωχή έλληνLκή

γη, ή όποία άναγκαζεL τόν 'Έλληνα να ξενητευ~η πρός εϋρεσLν μLας καλλLτερας

τύχης, αϊ προπομπαί των συγγενων, αϊ εύχαί της μητρός, ή νοσταλγία, γίνονταL

~εματα ύψηλά καί γεματα συμβολLσμούς.

τα τραγούδLα τα όποια έξυμνουν τάς άρετας της ήρωLκης ζωης εχουν εναν

ένδLαφεροντα ϊσΤΟΡLκόν χαρακτηρα. Ή φύσLς των τραγουδLων αύτων τoπo~ετει

πρόσωπα καί ήρωLκά έπεLσόδLα εΙς εύρυτάτας ΤΟΠLκάς καί χρονLκας πεΡLοχας.

ΕΙς τα τραγούδLα αύτα ή άγάπη πρ6ς τήν έλευ~ερίαν καΙ ή εντονος έ~νLκή συνεί

δησLς εΙναL αϊ κύΡLαL άφορμαί αϊ dnO'LaL καμνουν τόν 'Έλληνα να παίρνη τό οπλον

άνα χειρας καί να τό στρέφη κατα του τυραννου.

τα τραγούδLα του ~ανατoυ, τέλος, έκφραζουν μίαν ΙδLαζουσαν φLλοσοφίαν.

Μίαν φLλοσοφίαν ή όποία παροτρύνεL τούς ζωντανούς ν'άπολαύσουν ένταΤLκα τα

άγα~α της ζωης. Ό έλληνLκός λαός ~εωρει τόν ~ανατoν ώς μίαν παντοτεLνην άπο

μακρυνσLν έκ των έΠLγείων άγα~ων. 'Όταν ό αν~ρωπoς πε~αίνη, μεταβαΙνεL εΙς

τόν 'Άδην, εναν χωρον ψυχρόν καί έστερημενον τελε Ιως των χαρων του φυσLκου

κόσμου. Ό ~άνατoς μέσα εΙς τό δημΟΤLκόν τραγουδL δεν εΙναL μία καταστασLς

άνταμΟLβης ή ΤLμwρίας. τό ΧΡLσΤLανLκόν σΤΟLχεLον δέν ήμπόρεσε να έπηρεαση.
νοοτροπίαν αύτην του έλληνLκου λαου •την

rLa φατε, ΠLετε βρέ παLδLα, χαρειτε να χαρουμε

τουτον τόν χρόνο τόν καλό, τόν ΙΧλλον ΠΟLός τό ξέρεL

yLa ζουμε, yLa πε~αίνoυμε, YLιX σ'ΙΧλλον κόσμο παμε.
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τΙ άκριβως άποδεικνύει ή πρ6ς τ6ν'~ανατoν φιλοσοφΙα των σημερινων Έλληνων;

NoμΙζ~τε οτι ύπαρχουν όμοι6τητες μεταξύ των δημοτικων τραγουδιων καΙ

της 'Ιλιαδος του Όμήρου;

τΙ άκριβως άΠΟδεικνύουν οΙ όμοι6τητες αύταΙ;

Μπορείτε να μας πητε τα λ6για έν6ς δημοτικου τραγουδιου που πι~αν6ν κάποτε

άπoστη~Ισατε;

ΓνωρΙζετε αλλους λαούς οΙ όποίοι έκαλλιέργησαν έπΙσης τ6 εΙδος αύτων των

τμαγουδιων;

ΠοΙα τραγούδια εΙς τήν σημερινή Έλλαδα συνεχΙζουν την παράδοσι των δημοτικων;

ΠοΙα είναι ή σημασΙα των δημοτικων τραγουδιων δια τήν νέαν γενεαν των Έλλή-

νων;

Grammatical Drjlls

Change the fΌΙΙο~g sen't,ences .from Ιdhimotild. , to 'lσ1tharevousa'.

παντα μακαρΙζουμε έσας γιά την καλή καρδια σας.

ΟΙ ~έσεις αύτων των ύπαλλήλων ~ά περιoρισ~oυνε.

Αύτ6 τ6 νησΙ έξερευνή~ηκε άπ'τούς 'Αμερικανούς.

Πολλές νέες ύπηρεσΙες αρχισαν νά σχηματΙζονται στό 'Υπουργείο Έξωτερικων.

Ό γυ ι6ς σας άναπτύσσεται πολύ γρήγορα.

Αύτά τά κτηματα δέν καλλιεργη~~κανε καλα.

Αύτ6 τ6 εργο άπασχ6λησε πολλούς έργατες.

τ6 ποΙημα αύτ6 έρμηνεύτηκε πολύ ώραΙα άπ'τ6ν κύριο κα~ηγητη.

ΠολλοΙ υΕλληνες ξενητευ~ηκανε στά τελευταία δέκα χρ6νια.

Κανένας δέν μπ6ρεσε νά την κάνη ν'άλλάξη γνώμη.

οΙ Ιδέες σας μας έπηρέασαν πολύ.

ΠρΙν άπ6 δύo~ηνες πολλά άρχαία άγάλματα άνακαλύφ~ηκαν στη Ν6τιο Έλλάδα.

'Ύστερα άπ6 πολλές πρoσπα~ειες ο Ι άστυφύλακες συλλαβανε τ6ν δράστη του

έγκλήματος.

ΠολλοΙ υΕλληνες ~α μεταβουνε έφέτος στ~ν 'Αμερικη.

Δέν μπορέσανε νά μας τραγουδήσουv οϋτε ενα δημοτικ6 τραγουδι.

Λησμ6νησαν ολα οσα τούς ειπαμε γιά την Έλλαδα.
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τίποτε δέν άποδείχ-&ηκε άπ'τίς -&εωρίες αύτου του φLλοσ6φου.
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Basic Dialogue

Α

ήμερησΙως

Πόσα τσιγάρα καπνΙζετε ήμερησΙως;

Β

άναγνωρΙζω (άναγνωρΙσω)

καταφεύγω (καταφύγω)

Δύο πακέττα περίπου. Άναγνωρίζω οτι

καπνίζω πολύ, άλλά ή φύσις της έρ

γασίας μου εΙναι τέτοια πού με

άναγκάζει νά καταφεύγω στό τσιγάρο.

dJai~

How many cigarettes do you smoke a day7

to admit, recognize

to take refuge, to have recourse
to

About two packB. Ι [must)admit Ι smoke too

much, but the nature of πry work is such

that it makes Μθ smoke a 10t('forces Μθ to

have recourse to cigarettes').

άπαιτω (άπαιτήσω)

ή κατανάλωσις (-εως)

τΙ ε~δoυς έργασΙα κάνετε καΙ γιατΙ

ή έργασΙας σας άπαιτεL μΙα τόσο

μεγάλη καταναλωσι σιγαρεττων;

ή ~μπνευσις (-εως)

ΕΙμαι συγγραφεύς καΙ οπως καταλαβαΙ-

νετε ή δουλειά μου έξαρταται περισ

σότερο άπό τΙς έμπνεύσεις της στιγ

μης. 'Έτσι άνάβω τσιγάρα τό ενα

πάνω στ'αλλο.

Α

to require, demand, claim

consumption, spending

Wha.t kind ο! job do you have and wh.Y does it

require such a great consumption ο!

cigarettes'l

Β

inspiration

l'm a vriter and as you know ('understand')

πry work depends most ο! the time οη the

inspiration ο! the moment. 50, Ι light

οηθ cigarette after another.
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διαλαλω (διαλαλήσω)

άποκλειστικός, -ή, -όν

Μά καλά, δέν φoβασ~ε οτι πι~ανόν ν

άρρωστήσετε;

ΟΙ περισσότεροι γιατροΙ διαλαλουν

οτι τό τσιγάρο εϊναι ή αίτΙα σοβα

ρων άσ~ενειων., Ό καρκΙνος των πνευ

μόνων άποδΙδεται άποκλειστικά στό

κάπνισμα.

Β

έντούτοις

μοναδικός, -ή, -6ν

προσβάλλω (προσβάλω)

ή νόσος

uAv καΙ δ€ν εϊμαι γιατρός, έντούτοις

προσωπικά δ€ν πιστεύω οτι μόνο τό

τσιγάρο εϊναι ή μοναδικη αίτΙα άνα

πτύξεως καρκΙνου των πνευμόνων.

ΠολλοΙ αν~ρωπoι πού ποτέ τους δέν έ

κάπνισαν πρoσεβλή~ησαν έπΙσης άπό

τήν νόσο αύτή.

χημικός, -ή, -όν

ή δημιουργΙα

ΝομΙζω οτι καΙ αλλοι παράγoντες,πι~α

νόν χημικοΙ, εϊναι ύπεύ~υνoι διά

την δημιουργΙα του καρκΙνου των

πνευμόνων.
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to proc1aim

exclusive

Ο.Κ., but aren't you afraid of getting sick?

Ί'hθ majority of doctors agree ('proclaim')

that cigarettes are a cause of serious

illnesses. Lung cancer is attributed

exclusively to smoking.

hσwever

unique

to attack, assail, offend

disease

l~though 1'm not a doctor, personally Ι

don't believe that cigarettes are the οηιΥ

cause of (developing) lung cancer.

Ί'here are a great many people who have never

smoked and have nevertheless been attacked

by this d1sease.

chemical

creation, formation

Ι think that some other factors, perhaps

chemical [factors], may be responsible for

the formation of lung cancer.



fraction, percentage

χαμηλός, -ή, -ό

τό ποσοστόν

ό καπνLστης

ή καπνΙσΤΡLα

GREEK BASIC COURSE

low

smoker

., (f. )

UNIT 54

πως έξηγε'LταL τό γεγονός οη μόνον ενα [Otherwise) how do you explain the fact that

πολύ χαμηλό ποσοστό γυναLκων καπνL- on]y a very low percentage ο! female SDlokers

σΤΡLων προσβάλλεταL άπό τόν καρκΙνο; are affected by cancer7

άμφLσβητω (άμφLσβητήσω) to dispute

καταπραϋνΤLκός, -η, -όν soothing, sedative

τό νευρον nerve

ΚαΙ έπΙ πλέον πο Lός μπορεΊ: να άμφLσβη- And,besides, who can dispute the soothing

τήση τήν καταπραϋνΤLκή έπΙδρασL της effect ο! nicotine οη the nervous system

νLκοτΙνης έπΙ των νεύρων του άν.!J.ρω- ο! a man7

που;

Α

ή δόσLς (-εως) dose

ή λογLκή logic

τά έΠLχεLρηματά σας εχουν άρκετή δόσL Your arguments make good sense ('have a

λογLκης καΙ έπΙ πλέον άφου άπολαμβα- certain dose ο! logic') and furthemore,

νετε τό καπνLσμα, συνεχΙστε το, YLa- since you enjoy sπιoldng, keep doing 1t.

τΙ 0XLj Why not7

Β

Αύτ6 λέω ΚL
t

έγώ.

• παραγωγήη

δ καπνός

· ΠΟLότης (-τητος)η

· ΙδLότης (-τητος)η

αΡLστος, -η, -ον

Thatls what Ι say.

Narrative

product1on

smoke, tobacco

qual1ty

pecu11ar1 ty, property

excellent, best
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ή γευσις (-εως)

συνεχως

μακρός, -ά, -όν

συστηματικός, -ή, -όν

ή καλλιέργεια

έμπορεύομαι (έμπoρευ~ω)

τό μέσον

ή ζήτησις (-εως)

Kα~όH

o~τoς, αϋτη, τουτο

υ

οτε

καταλαμβάνω (καταλάβω)

ή άν~ρωπότης (-τητος)

άνεπαρκής, -ής, -ές

οϋτως έχόντων των πραγμάτων

taste, navor

continuollsly

long

systematic

cultivation

to trade, to deal

middle, midst

demand, search, pursuit

because

this

when

to take, seize, occupy

humanity, mankind

inadequate, insufficient

sllch being the case

ή προέλευσις (-εως)

άνταπεξέρχομαι (άνταπεξέλ~ω)

ή έξαγωγή

μεταπολεμικός, -ή, -όν

ή κάμψις, (-εως)

ή έπανεμφάνισις (-εως)

ή όρμη

παλαιός,
,

-α, -όν

origίn, source

to Μθθt (the demand)

exportation, extraction

postwar

bending, bend

reappearance

impu1se, impetus

old

ή εΙσαγωγη

εΙσαγωγικός, -ή, -όν

καπνοπαραγωγός

ό εΙσαγωγεύς (-εως)

όξύς, (-εως), όξεLα, όξύ

ό συναγωνισμός

ή καπνοβιομηχανΙα

όλοέν

56)

importation, import; introduction

import (adj), introouctory

tobacco prodllcing

importer

sharp, aCllte, keen, sour,

acid

competition

tobacco industry

continually, a11 the time, more
and more



συγκαταλέγω

άγοραστός, -ή,.-όν

GREEK BASIC COlJRSE

to include among

purchased

υΝΙΤ 54

Ή 'Ελλάς εΙναι παγκοσμίως γνωστή ώς χώρα παραγωγης καπνου έκλεκτης ποι

ότητος.

Ό έλληνικός καπνός μέ τάς ύπερόχους αύτου Ιδιότητας, τήν αριστον γευσιν,

τό λεπτόν αρωμα, τό χαμηλόν ποσοστόν νικοτίνης καί τό εύχάριστον χρωμα κερδίζει

συνεχως όπαδούς.

Ή Έλλάς εχει μακράν παράδοσιν συστηματικης καλλιεργείας καπνου. Ύπηρ

ξε μία έκ των πρώτων Εύρωπαϊκων χωρων ή όποία καλλιεργεLκαί έμπορεύεται καπνόν

άπό τά μέσα του 170υ αιωνος.

ΕΙς τά πρωτα ετη της Ιστορίας του σιγαρέττου ύπηρξε μία μεγάλη ζήτησις

έλληνικου καπνου, κα~Ότι οtτος έ~εωρεLΤΟ ώς ό έκλεκτώτερος μεταξύ των άνα

τολικων.

Άργότερον οτε ή συνή~εια του καπνίσματος κατέλαβεν όλόκληρον τήν άν~ρω

πότητα, ή παραγωγη έλληνικου καπνου ύπηρξεν άνεπαρκής έν σχέσει πρός τήν ζή

τησιν. Οϋτως έχόντων των πραγμάτων ό έλληνικός καπνός ήναγκάσ~η ν'άναμιx~~

μέ αλλους άνατολικης προελεύσεως, διά ν'άνταπεξέλ~~ πρός τήν ζήτησιν.

Ή 'Ελλάς μέχρι των άρχων του Β'Παγκοσμίου Πολέμου έκράτει τήν πρώτην

~έσιν ώς πρός τήν παραγωγήν καί έξαγωγήν άνατολικου καπνου. Μετά τήν πρώτην

μεταπολεμικήν περίοδον ή παραγωγή καί έξαγωγη έλληνικου καπνου έσημείωσε σχε

τικην κάμψιν. 'Εν τούτοις ή έπ~νεμφάνισις της Γερμανίας εΙς την έλληνικήν άγο

ράν καπνου εδωσεν εΙς αύτην μίαν νέαν δρμήν.

Μία έκ των παλαιοτέρων εΙσαγωγικων χωρων έλληνικου καπνου εΙναι αΙ Ήνω

μέναι ΠολιτεLαι της Άμερικης, ή μεγαλυτέρα καπνοπαραγωγός χώρα του κόσμου.

ΑΙ Ήνωμέναι ΠολιτεLαι εΙναι έπίσης ό μεγαλύτερος εΙσαγωγεύς άνατολικου καπνου,

ό όΠΟLος ~εωρεLται άπαραίτητος διά την παραγωγην του άμερικανικου σιγαρέττου.

Ό όξύς συναγωνισμός μεταξύ των άμερικανικων καπνοβιομηχανιων άναγκάζει αύτας

να χρησιμοποιουν όλοέν περισσότερον άνατολικόν καπνόν.

'Άλλαι χωραι αΙ dnOLaL συγκαταλέγονται μεταξύ των τακτικων άγοραστων

έλληνικου καπνου εΙναι ή Αύστρία, ή 'Ιταλία, ή Αίγυπτος, ή Έλβετία, ή Φινλαν

δία, ή Ούγγαρία, ή 'ολλανδία, ή Σουηδία, τό Βέλγιον, ή Τσεχοσλοβακία, ή 'Ιαπω

νία καί τό 'Ισραηλ.-
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g~~Q!!~~_~~!:~i~!!

προμη-&εύομαL (προμη-&ευ.l}ω) to be provided, supplied

xcnCtxpLνω to blame, criticize

ή ..ηλε6ρασLς (-εως) television

Καπνίζε..ε πολλα ..σLγάρα ..ην ήμέρα;

Π6 ..ε καπνίζεL κανείς πεΡLσσ6 ..ερο;

ΠLσ..εύε..ε O.. L ενα ..σLγαρο μπορει να δLευκολύν~ ..ην εμπνευσL έν6ς συγγραφέως

καί YLa.. e;
llOLOL συνη-&ως κα ..ακρίνουν ..6 καπνLσμα;

Καί ROLιX εΙναL ..α ΙΠLχεLρημα ..α ..α όποια φέρνουν αύ..οί συνη-&ως, YLιX να προσπα

-&ησουν να κανουν έκείνους πού καπνίζουν να κ6ψουν ..6 ..σLγαρο;

ΠLσ..εύε ..ε Q.. L μπορουν αύ..α ..α έΠLχεLρημα ..α να πείσουν εναν καπνLσ..η καί να

..6ν κανουν να σ..αμα..ηση ..6 καπνLσμα;

Ξέρε..ε αν εΙναL γνωσ..6ς ό έλληνLκ6ς καπν6ς σ.. ίς χωρες ..ου έξω..εΡLκου καί αν

ναί YLa.. e;
Καπνίσα ..ε πο ..έ ενα έλληνLκ6 ..σLγαρο;

"Αν ναί μπορεΙ ..ε να μου πη ..ε ROLιX είναL ή δLαφορά με..αξύ αύ..ου καί έν6ς άμε-

PLKaVLKOU;

Παράγουν καπν6 αΙ ΉνωμεναL ΠολL ..εΙαL;

ΠΟLές ΠολL ..εΙες ..6ν παραγουν;

ΧρησLμΟΠΟLουν αύ..ές μ6νο ..6ν καπν6ν ..6ν όποιον παράγουν η προμη-&εύον ..αL καπν6ν

καί άπ6 ..6 έξω..εΡLκ6; - rLιX nOL6v σκοπ6 ..6 κανουν αύ..6;

Ξέρε..ε ROLιX εΙναL σήμερα ή μεγαλυ ..έρα καπνοπαραγωγ6ς χώρα ..ου κ6σμου;

Ξέρε ..ε .. ί ρ6λο παίζεL ή παραγωγη καπνου σ..ην έ-&νLκη οΙκονομία ..ης 'Ελλαδος;

Ξέρε ..ε σέ ΠΟLές πεΡLοχες ..ης 'Ελλαδος γίνε..αL συσ..ημα.. Lκη καλλLέργεLα καπνου;

'Εγκρίνε ..ε ..6ν ..ρ6πον δLαφημίσεως σLγαρέ ....ων σ.. ίς έφημερίδες, ραδL6φωνα καί

..ηλεόρασL;

πως έξηγεΙ ..ε ..ήν αϋξησLν όπαδων ..ου καπνίσμα ..ος, παρα τας κακάς έΠLδράσεLς

..ου σLγαρέ ....ου εΙς ..ην άν-&ρωΠLνην ύγείαν;

πως έξηγεΙ ..ε ..ην άπομακρυνσLν ..ης Γερμανίας έκ ..ης έλληνLκης άγορας καπνου

με ..ά ..6 ..έλος ..ου Β'Παγκοσμίου Πολέμου;
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Grammatical Notes

Note 54.' Pronoun: PersoI1.al pronouns in katharevousa.

The personal pronouns in katharevousa are as follows:

υΝΊΤ S4

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

'Εγώ

έμου, μου

έμο Ι, μο Ι

έμε, με

σου

σοΙ

σε

'1'

'You'

ήμεΤς

ήμων

ήμ'Lν

ήμας

ύμε'Lς

ύμων

ύμ!ν

ύμας

'We'

'You'

Ν. αύτός-η-6ν

G. αύτου-ης-ου

D. αύτψ-~-ψ

Α. αύτόν-ην-6ν

'He, she, it' αύτοΙ-αι-α

'ιν ιν ιν

αυτων-ων-ων

αύτο'Lς-α'Lς-ο'Lς

αύτούς-ας-α

'They ,

Note 54.2 Pronoun: Demonstrat.ive pronouns.

The following fonns ο! the demonstrative pronoun ο{ιτος'th1s', 'that' are used in

katharevousa.

~~~~:. Pl.---
Μ. F. Ν. Μ. F. Ν.

Ν. ο{ιτος " τουτο 'th1s' , 'that' ο{ιτο Ι α{ιταL ταυτα 't:liese 'αυτη , ose'

G. τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων

D. τούτω ταύη τουτψ τούΤΟLς τούταLς τούΤΟLς,
Α. τουτον ταύτη ν του>το τουτους ταύτας ταυτα
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~<2~_~~:.~ Pronoun: Independent prononn, 'anyone', 'someone', '(no) one' 1s:

~~~~:.

υΝΙΤ 54

Μ.

Ν. κανε (ς

G. κανενός

D. κανεν (

Α. κανενα

F. Ν.

καμμ(α κανέν

!!,αμμιας κανενός

καμμΙ<f κανεν(

καμμ(αν κανέν

!!2!1;_~!!:.!! Pronoun: Relative prOΠO'lns.

The relative pronoun 'which', 'everything which', 'what', 'whatever', 18 declined

as follows:

~~::~:. Ρι.

Μ. F. Ν. Μ. F. Ν.

σστις ητις " ο'ιτινες αΊ:τινες "Ν. Ο',τι ατινα

G. ο{)τινος ~στινoς ofιτινoς ώντινων ί1Jντινων ί1Jντινων

D. ψτινι tnVL ~τιν ι οΙστισι αΙστισι οΙστισι

" " δ,τι ουστινας " ατιναΑ. οντινα ηντινα αστινας
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Α

Άγαπητε μου κύριε κα~ηγητα, χαίρω

πολύ πού σας ξαναβλεπω τόσο σύντομα.

συγχ\ισμενος, -η, -ο

έκτεταμενος, -η, -ον

'Ιδιαίτερα αυτη την στιγμή πού εΙμαι

μαλλον συγχυσμενος, ϋστερα άπό μία

έκτεταμενη καί καπως ένοχλητικη συζη

τησι πού εΙχα με καποιον ξενο.

ΜΥ dear (Mr. )Professor, Ι am very glad to

Βθθ you again ΒΟ Βοοη (I1n such a short
t1Jιιθ ι).

upset

lengthy, extensive

Especial]y right now because 11m a little

upset after a lengthy and rather ann~1ng

discussion with a foreigner.

τί ε'ίδους συζήτησις ~ταν αύτη; Μπορεί:

τε να γίνετε πιό συγκεκριμενος;

Α

περιστρεφομαι (περιστραφω)

φυλετικός, -η, -όν

ή όμοιότης (-τητος)

Άσφαλως; Ή συζητησις αύτη περιε

στρεφετο γύρω άπό τό ~εμα της φυλε

τικης όμοιότητος μεταξύ των σημερι-

νων Έλλήνων καί των άρχαίων αύτων

προγόνων.

έν όλίγοις

διατυπώνω (διατυπώσω)

τό 'ίχνος (-ους)

~68

\oihat kind ο! discussion Ίlas it~ Can you be

more specific?

to revolve, go around

racial

sdmilarity

Certain]y. 'lh1s discUBSion ΊιθΒ about

(Irevolved around the subject of l ) racial

similarity between contamporary Greeks

and their ancient ancestors.

brief]y, in a [θΊl ΊlordS

to formulate

trace



ρέω (ρεύσω)

ή φλέβα

ό δεσμός

ύφ(σταμαL

GREEK BASIC COURSE

to flov

ve:1n

tie, bond, link, lmot

to undergo, suffer, exist

ΟΟ1Τ 55

Έν όλΙγΟLςό ξένος αύτός δLετύπωσε

την γνώμην ΟΤL ούδέν Lχνος αιματος

έκ της άρχαΙας έλληνLκης φυλης ρέεL

εΙς τάς φλέβας των σημεΡLνων κατοΙ

κων της' Έλλάδος

καΙ ούδεΙς δεσμός καταγωγης ύφΙστα

'taL πλέον μεταξύ αύτων.

Briefly, this foreigner expressed

('formulated') the op:1nion that in the

vein.s ο! the modem inhabitants ο! Greece

there is not ('flowing ' ) the slightest

trace ο! blood from the ancient Greek race,

ηΟΓ i8 there a~ link ο! [common] orig:1n

between them.

ή βάσLς (-εως)

ή -&εωρΙα

ΒάσεL ποΙων ΙσχυΡLσμων ~ -&εωΡLων τό

ύπεστηΡLξε αύτό;

Α

ή έΠLδρομη

άφ'ένός μέν

Προφανως βάσεL των -&εωΡLων του Γερμα-

base, basis

theory

What arguments ΟΓ theories did he base it

οη7

:1nvasion, attack

011 the οηθ hand

Obviously οη the basis of the theories

ος, ώς γνωρΙζετε, στηρΙζεL τάς -&εω

ρΙας του &φ'ένός μέν εΙς τάς Ιν Έλ

λάδL έΠLδρομάς των Άβάρων καΙ Σλά

βων κατά τό τέλος του 50υ μ.Χ. α ιω

νος.

νου ίστορLKOV Falrnerayer ό όποι- ο! the G$nrιan historian Fa1merayer who,

θβ you lmow, rests his theories partly

(Ion the οηθ hand l ) οη the invasions ο!

Avars and Slavs into Greece by the end

ο! the 6th century A.n.,

άφ'έτέρου δέ

ό έΠLδρομεύς (-έως)

ή δήωσl.ς (-εως)

γενόμενος, -η, -ον

569

οη the otrler hand

:1nvader, aggressor

devastation

being caused by~becαming
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άφ'έτέρου δέ εΙς τας έπί Κωνσταντί

νου του Κοπρωνύμου (741-775) σλαβι

κας έπιδρομάς καί τάς ύπό των έπι

δρομέων γενομένας εΙς Έλλαδα δηώ

σεις καί καταστροφας.

am partly (,οη the other hand') the

[later] Slavic invasions [during the

period] of Constantine Kopron:1Jrιus, am

the devastation am destruction caused by

the Slavic invaders.

άνασκευάζω (άνασκευάσω)

παράλογος

Κι έσείς τί άκριβως του άπηντησατε;

Με τί εϊδους έπιχειρηματα άνεσκευ

άσατε τας παραλόγους αύτάς ~εωρί

ας του Fa]merayer,

ή έξυπηρέτησις (-εως)

μηχανορραφία

γενικως

ή συμμαχία

του δποίου σκοπός ~τo ή έξυπηρετη

σις των πολιτικων μηχανορραφιων του

Μεττερνιχ καί γενικως της Ίερας

Συμμαχίας;

κατοικω (κατοικήσω)

ή χερσόνησος

Άπλως άνεφέρ~ην εΙς τόν παράγοντα της

γλώσσης, την δποίαν OL λαοί OL κα

τοικουντες τήν Έλληνικήν Χερσόνη

σον διετηρησαν,

άμιγης, -ης, -ες

έξελισσόμενος, -η, -ον

δμαλως

Α

570

to refute

unreasonable, preposterous

And jUBt what did you answer7 What kind ο!

arguments did you use to refute these

preposterous theories of Fa]merayer,

serv.iIιg

intrigue

generally

alliance

whose purpose was to serve Metternich's

political intrigues and those of the ΉοΙΥ

Alliance in genera17

to inhabit

peninsula

Ι siJnply referred to the language factor,

since the peoples who inhabited the Greek

peninsula have kept

pure

being developed

regularly
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παρά τάς Άβαρο-σλαβικάς έπιδρομάς,

άκεραίαν καί άμιγη καί έξελισσομέ-

their Greek language integral J pure and

continuously (Iregular~y') developed

νην όμαλως δ ιά μεσου των α ίώνων. througrl the centuries despite tl1e Avaro

Slavic invasions.

~~~ΏYΏ!Ώς:

ή άντίδρασις (-εως)

Μπράβο σας. Καί ποία ήτο ή άντίδρασις

του ξένου αύτου είς τό έπιχείρημα

αύτ6; ,

ή άμηχανία

Κατάπληξις καί άμηχανία. Αύτ6 άκρι

βως πού περίμενα.

συγχύζομαι (συγχυσ~ω)

Άλλά έν τψ μεταξύ έγώ εΙχα συγχυσ~η

άρκετά. Δεν μπορουν νά καταλάβουν

πολλοί π6σο ύπερηφανοι εϊμαστε γιά

τούς προγ6νους μας.

Α

reaction

t~cellentJ And what was the reaction ο!

the foreigner to this argumentI

embarassment J confusion

Astonishment and embalTassment - which was

exact~ what Ι had expected.

to be upset

I3ut meanwhile Ι was very much upset. Many

people are unwilling to understand how

proud we are ο! our ancestors.

ή πίκρα

Έλατε τώρα, μην τ6 πoλυσκέπτεσ~ε.

παμε να πιουμε κανένα καφεδάκι

νά πανε οί πίκρες κάτω.-

έπιδεικνύω (έπιδείξω)

έκπληκτικ6ς, -η, -6ν

έπ ιπ6λαιο ς, -α, -ον

άντιληπτ6ς, -η, -6ν

έπιβεβαιωμένος, -η, -ον

παραδεδεγμένος, -η, -ον

bitterness

Come οη , forget about it. l.et's go have a

cυρ of coffee and feel happy aε,ailJ ('80

that the bitterness [;oes down').

Narrative

Ιο manifest J show, ,iispl<1Y

surprisin[

superfic:ial

Ρerl:eι~tiΙle

confj rττΙ',c!

acceIJtat'le
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Narrative

υΝΙΤ 55

έΠLστημονLκ6ς, -η, ~6ν

ή μι.&οδος

ή μ(ξLς (-εως)

ώς άκoλoίι~ως

πλεLστος, -η, -ον

συν~εΤLκ6ς, -ή, -6ν

αύτ6x~ων (-ονος), -ων, -ον

πεΡLξ

άΡΧLπελαγος (-ους) (τ6)

σχετ(ζομαL (σχεΤLσ~ω)

λ6γΙjJ του ΟΤL

ή παραλαγη

ή δLασπορά

ούχ(

έντελως

ξεχωρ(ζω (ξεχωρΙσω)

έκεL~εν

~εμελLώδης, -ης, -ες

ό πυρην (ηνος)

άποκαλοίιμενος, -η, -ον

έμφανΙζομαL (έμφανLσ~ω)

ή όνομασΙα

άποκαλω (άποκαλεσω)

προϊσΤΟΡLκ6ς, -η, -6ν

εvρ~ως

έξηπλωμενος, -η, -ον

συνδεδεμένος, -η, -ον

συμβάλλω (συμβάλω)

ό σχημαΤLσμ6ς

έμφανης, -ης, -ες

συνεπως

ΠΟLκΙλος, -η, -ον
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scientific

method

mixture

as ΙΌΙΙοws

the most

synthetic

ind1gmous

around

archipelago

to be related to

because

variation

dispersion, scattering

not

entire1y

to distinguish

beyond

fundamental

nucleus

so-cal1ed

to appear

name, appellat,ion

to name, to call

prehistoric

broad1y

spread

connected

to contribute

foπnation

apparent, ev:ident

consequent1y

various



ή μορφολογία

ή συΥχώvεuσLς (-εως)

σuΎΎενι~ς. -η. -6v

ή όμάς (-δος)

, ,
ανωτερω
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structure, morphology

fusion, amalgamation

relative

group, team

above

UNIT SS

ο Ι σημερ ι νο ί 'Έλληνες έπ ι δε ικνύουν μίαν έκπληκτ ικην πο ικιλ ίαν τύπων.

Άλλά Kά~ε φυλη λεπτομερως έξεταζομένη άποκαλύπτει την Ιδίαν σχετικην ποικι

λίαν παρά τας έπιπολαίας όμοιότητας έν σχέσει πρός τό χρωμα. Οϋτω μεταξύ

των σημερινων Έλληνων μία σχετικη όμοιότης γενικον τύπου είναι άντιληπτη, αν

καί οχι έπιβεβαιωμένη ύπό παραδεδεγμένων έπιστημονικων με~όδων.

Χωρίς νά ~έλωμεν να Ισxυρισ~ωμεν οτι ούδεμία αλλη διασταύρωσις ελαβε

χώραν εΙς Έλλαδα,πρέπει να λαβωμε ύπ'~ψιν μας οτι ή μιξις των φυλετικων στοι

χείων είς την χώραν ταύτη ν εγινε ώς άκoλoύ~ως: πρωτον τα πλειστα των συν~ετι

κων στοιχείων έκτός δλίγων ~σαν αύτόx~oνα κατοικονντα πέριξ τον Έλληνι~oν

Άρχιπελάγους καί έσχετίζοντο μεταξύ των λόγψ τον ΟΤΙ άνηκον είς τόν Μεσογει-

ακόν κύκλον.

Ή παραλαγη έκ τον άρχικον τύπου καί ή διασπορά των στοιχείων αύτων άπο

δίδεται είς την ποικιλίαν τον έδαφους έπί τον όποιου ταντα άνεπτύx~ησαν και

ούχί είς διασταυρώσεις μέ έν~ελως διαφορετικα φυλετικά στοιχεια, τά όποια ~λ~oν

έξ αλλων χωρων. Έντούτοις καλόν είναι να ξεχωρισ·9-0υν οί τρεις άκόλoυ~oι άρχι-

κοί τύποι, οί όποιοι ένεφανίσ~ησαν πρωτον είς την Νοτιο-Άνατολικην Εύρώπην

καί έκει~εν τον Εύφράτου.

Ό πρωτος ~εμελιώδης φυλετικός πυρην είναι ή άπoκαλoυμένη~Mεσoγειακη

φυλη~, ή όποία ένεφανίσ~η είς τόν έλληνικόν χωρον ύπό την όνoμασίαν~Πρoέλλη

νες η Πελασγoί~, τα χαρακτηριστικά των όποίων διετηpη~ησαν είς τούς σημερι

νούς 'Έλληνας.

Ό δεύτερος πυρην είναι αύτός ό όποιος άπoκαλει~αι γενικως~'Πρoασιατικός~

καί ό όποιος έκ των προϊστορικων χρόνων έσχημάτισε την άρχικην βάσιν τον έλλη

νικον κόσμου. Ό τύπος αύτός ~τo εύρέως έξηπλωμένος και πι~ανόν στενως συνδε-

δεμένος μέ τόν Μεσογειακόν καί μέ την φυλην των χιττιτων. Έμφανίζεται έπίσης

καί είς μερικας αλλας ποικιλίας φυλων, ώς οΙ καρες, Λέλεκες κ.τ.λ., μερικαί

των όποίων συνέβαλον είς τόν σχηματισμόν τον έλληνικον κόσμου.
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Ό τρΙτος πυρην εχεL χαρακτηΡLσΤLκα της άποκαλουμενης βορεΙας φυλης.

Άλλα αν καΙ ό τύπος αύτ6ς δεν ~τo άρκετά έμφανης εΙς τούς πεΡLσσοτερους

έκ των ΆρχαΙων Έλληνων, ύπηρχε μεταξύ των Προελληνων καΙ των Κρητων, ΠLστεύ

εταL δε ΟΤL εLναL αύτ6x~ων.

Συνεπως οΙ υΕλληνες έμφαν(ζονταL εΙς την προΤστορΙαν καΙ ΙστορΙαν με

ΠΟLκCλην βασLκην μορφολογΙαν όφεLλομενην εΙς την άΡΧLκην συγχώνευσLν των αύτο

x~6νων συγγενLκων όμαδων.

'Ως άποτελεσμα της άνωτερω συγχωνεύσεως έσxηματισ~η ή έλληνLκη φυλη, ή

όποΙα παρα την ΠΟLΚLλCαν των τύπων τούς όποΙους παρουσLαζεL εχεL ολα τα άΡΧ L 

κα χαρακτηΡLσΤLκά των όμαδων αύτων.-

ΕΙς ποΙους παράγοντας άποδΙδετε τ6 φαLν6μενον του ρατσLσ~ου*J

ΠοΙα ~τo ~ Ιπ(δρασLς του έ~VLΚLσμου* εΙς την άνάπτυξLν του ρατσLσμου;

nOLaL ~σαν αΙ ψυχολογLκα( αΙτCαL δLα την ΙμφανLσLν του ρατσLσμου είς τήν

ΧLτλεΡLκην ΓερμανΙαν;

Δύνασ~ε να Ιξηγησετε τ6 πρ6βλημα των δLαφ6ρων φυλεΤLκων δLαφορων εΙς την

σημεΡLνην ΆμεΡLκην;

πως βλέπετε τ6 μέλλον των Νέγρων εΙς τας Ήνωμένας ΠολLτεCας της ΆμεΡLκης;

'" δ ρατσLσ6ς = racism
* δ έ~νLΚLσμ6ς • nationalisnι
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Grammatica1 Notes

Note 55.1 Νουη: Dative Case.---------
The dative case was briefly discussed in Note 45.2.

The definite artic1e in the dative case is:

Masculine and Neuter

Sing.

Feminine

υΝΙΤ 55

P1lJra1 τοις

and the indefinite artic1e is;

Mascu1ine and Neuter Feminine

έν ( έν( μια

First and second dec1ension ηΟυΏ and adjective endings in the dative case are:

1st Dec1ension

Mascu1ine Feminine

Mascu1ine and Ferninine
----------------------

Sing. 1'1.

Sing.

- 't

- 1Ί

- ω
ι

Ρ1.

- αις

- αις

- οις

2nd Dec1ension

Sing.
- α

ι

Neuter
-sirϊi;

- ω
ι

Ρ1.

- αις

- αις

Ρ1.

- οις

The dative case is used in katharevolJsa (1) after certain prepositj.ons, e.g., after

έν, σύν, έπ! and some others.

,
μεταξύεν τω

ι

έν τψ ο'ίΚ<fJ

σύν τω χρ6νψ
ι

,
τοις αλλσιςσυν

,
Θεωσυν

ι

'in the meantime'

'at home ι

'at the same time'

'among other things'

'with the he1p ο! God'
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έη;Ι τ'\1 εύκαιρΙι;ι

έν τoια~τυ πεpιπτ~σει

έν ρ Ln~ όφ·θ-αλμου

έπ' αίJτOφ~ρψ

έν συνεχεΙrt

έν ψυχρψ

έν άπoστρατεΙιr

(2) without a preposition, as the indirect object, e.g.

Δόξα τω Θεψ

T~ πρ~τη ήμέΡ!f

τη παρoυ~Ιι;ι του Βασιλέως

υΝ1Τ 55

'οη the occasion'

'at any ra1>e'

'quick as a wink ι

'in the very act'

'1η continuation'

'in co1d blood'

'in retirement'

'Glory to God! ,

'On tJle first day'

'in the presence of the Κing'

From ηο.., οη the dative forms w111 be added to katharevousa paradigms.

Note 55.2 Verb: Past ΤθnΒθ augment.---------
The past tense allgment was discussed in Note 50.2.

Following is a recapitulation of wJιat was said 1η that Note, with some additional

details:

This augment consists of the sy11ab1e .f - ΟΓ 11 - prefixed to the verb stem.

1η verbs with prefixes, the augment fo11ows the prefix.

άναχωρω

άνεχ~pησα

συντελω

συνετέλεσα

έπικρατω

έπεκΡάτησα

'to 1eave'

ι to contri bute '

'to prevai1'

προκύπτω

ιιροέκυψα

άποκαλω

άπεκ&λεσα

'to result'

'to call'

a) Τη verbs wlrich begin with α-, αι-, ε-,

by η-ο

ΟΓ ε L- , these vowe1s are rep1aced
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άγοραζω

ήγ6ρασα

α Ισ-&ανομαι

~σ-&αν6μην, ~σ-&αν-&ην

έργαζομαι

ήργασ-&ην

b) Ιη verbs whj_ch begin "'i th ο ι - , or 0- ,these vawels are re]Jlaced by ω- •

υΝΙΊ' 55

όδηγω

ώδηγησα

όμιλω

ώμίλησα

It should be remembered that a past tense aUgffient 1s used in katharevousa vorbs both in

the Simple and Continuous Past Tenses, regardless of the humber of syllables in the verb.

~~~~_~~~~ Verb prefixes.

Fol1σwing is a list of verb prefixes, most of orhich have already occurred 1η ΟυΓ

Course:

Before Consonants:

άμφι-

·ανα-
•
αντι-

·απο-
δια-

•εισ~

•
εκ-

• *)εν-

·επι-
κατα-

μετα-

παρα-

περι-

προ-

577

Before Vσwels:

άμφ-

άν-

άντ-Ιάν-&-

άπ-Ιάφ-

δι-

είσ-

έξ-

έν-

έπ-Ιέφ-

κατ-Ικα-&-

μετ-Ιμε-&-

παρ-

περι-

προ-
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προσ- προσ-

σιιν- *) σην-

•
ύπερ-υπερ-

•
ύπ-/ύφ-υπο-

-'Ι< These prefixes have the forπιs έμ- and συμ- before π, β, φ and έγ- and συγ-

before κ, γ, χ.

The follσwing examples illustrate the use ο! the prefixes and give the student some

idea ο! their meanj.ng:

βάλλω -Ito put, place'

βαΙνω--ltο go, proceed

βάλλω~ 'to put, place'

-&έτω- 'to put, of'fer'

κρ (νω- 'to judge, review'

φέρω- 'Ιο bring'

~ρχoμαL- 'to come'

λαμβάνω- 'to get, obtain ι

καλω- 'to call'

βαΙνω- 'to go, proceed'

i::xw- 'to have'

-&έτω- 'to place'

'ισταμαL- 'to stand'

βαΙνω-'tο go, proceed'

βάλλω- ι to put, set'

εχω- 'to have'

-&έτω- 'to place'

καλω- 'to call l

λαμβάνω- Lt;o get'

φέρω.Jto bring'

.
~

,
~

.
.fill2..=
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άμφLβάλλω - 'to doubt'

άναβαΙνω- 'go up, rise'

άναβάλλω- 'to postpone, delay'

άνα-&έτω- 'to entrust, dedicate'

άνακρ(νω- 'to examine, investigate'

άναφέρω-'Ιο quote, report'

άνέρχομαL-'to go up, return'

άναλαμβάνω- 'to resume, recover l

άνακαλω- 'to recall, revoke'

άντ Lβα Ι νω-' to resist, oppose'

άντέχω- 'to endure, stand'

άνΤL-&έτω-'tο oppose'

άν-&ΙσταμαL- 'Ιο resist, oppose'

άποβαΙνω-'to land, come olIt'

άποβάλλω- ι to reject, dismiss'

άπέχω-'to abstain, be distant ι. '
απο-&ετω- 'to lay aside'

άποκαλω- ι to name, to call'

άΠΟλαμβάνω-'tο enjoy'

άποφέρω- 'to bear, yield l



ερχομα ι- 'to come'

'ί σταμα ι - 'to stand'

βαίνω- 'to go'

-&έτω- 'to place'

κρ ί νω- 'to judge'

λαμβανω- 'to get'

φέρω-ιto bring'

ερχομαι- 'to come'

ισταμα ι- 'to stand'

βαλλω- 'to put'

εχω- 'to have'

φέρω-·tο bring'

βαίνω- 'to go'

βάλλω- 'to put'

Exw-'to ha.ve'

-&έτω- 'to place'

καλω- 'to call'

φέρω- 'to bring'

ερχομαι- 'to come'

GREEK BASIC COURSE

άπερχομαι- 'to leave'

άφίσταμαι-'tο stand away'

διαβαίνω- 'to pass through'

δ ια-&ετω-'to arrange'

δ ιακρ ί νω- 'to distinguish'

δ ιαλαμβανω- 'to include'

δ ιαφέρω- 'to di.ffer'

δ ιέ ρχομαι- 'to cross'

δι'tσταμαι- 'to disagree'

είσβάλλω- 'to invade'

είσέχω- 'to be driven in'

ε ίσφερω- 'to bring in'

έκβα ί νω- 'to go out'

έκβάλλω- 'to take out'

έξεχω- 'to project, excel'

έκ-&ετω- 'to θχΡΟΒθ, show'

έκκαλω- 'to call out'

έκφέρω-'tο utter, express'

έξερχομαι- 'to go out'

υΝΙΤ SS

'ίσταμα ι- 'to stand'

βαίνω-'tο go'

βάλλω-'to put'

εχω-' to have'

καλω-'tο call'

κρίνω-'to judGe'

'ίσταμαι- 'to stand'

έξίσταμαι- 'to be astonished'

έμβα ί νω-' to go into'

έμβάλλω-'to put in'

ένέχω- 'to contain'

έγκαλω- 'to accuse, denounce'

έγκρ ί νω- 'to approve'

ένίσταμαι- 'to object'
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βα Ι νω- ι to go'

βάλλω- 'to put'

~χω- 'to have'

GREEK BASIC COURSE

πα ραβα Ι νω- 'to transgress'

παραβάλλω- 'to compare ι

naptxw-'to furnish'

IΙΝΙΤ 55

-&έτω- 'to place ι

καλω- 'to call'

λαμβάνω- 'to get'

φέρω-'to briηg ι

ερχομαL- 'to come'

LσταμαL- 'to stand'

βάλλω- 'to put'

~xω- 'to have'

-&έτω- 'to p]ace'

λαμβάνω - 'to get'

φέρω- 'to briηg ι

~ρxoμαL- 'to come'

'ισταμα L- 'to stand'

βα"tνω- 'to go'

βάλλω-'tο put'

~xω- 'to have'

-&έτω- 'to place'

καλω- 'to call'

κρ Ι νω- 'to judge'

λαμβάνω- 'to get'

φέρω- 'to bring 1

~ρχομαL- 'to come'

'ισταμα L- 'to stand'

παρα-&έτω..Jtο place beside, compare ι

παρακαλω- 'to beg'

παραλαμβάνω-'to receive'

παραφέρω- 'to carry along'

παρέρχομαL- 'to go by'

παρΙσταμαL- 'to attend '

περ Lβάλλω- 'to surround'

πε Ρ Lέχω- 'to contaiη'

περ L-&έτω- 'to place around'

πεΡLλαμβάνω-'to e:ni>race,include'

περ Lφέρω-'to carry around 1

Ίιερ Lέρχομα L- 'to go around ι

περ·Ι:ΙσταμαL- lto stand around'

npo;3aLVW-'to proceGd, advance'

προβάλλω- 'to propose'

προέχω- 'to project'

προ-&έτω-'to expose'

προκαλω-'to provoke'

npOIiP{VW- 'to prefer'

προλαμβάνω- 'to anticipate ,prevent'

προφέρω- 'to pronounce'

.προέρχομαL- 'to advance'

ι

προ"ίσταμαL- 'to preside'
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βαίνω- 'to go ι

βάλλω- 'to put'

εχω- Ito have'

-&έτω- 'to place'

καλω- 'to call '

κρ ί νω- 'to judge'

λαμβανω- 'to get'

φέρω- 'to bring'

ε Pi'0 μα ι '- 'to CDme'

'Ισταμαι- 'to stand'

βαίνω- 'to go'

βά\λω- 'to put 1

εχω- 'to have'

-&έτω-'to place'

κρ ί νω- 'to judge'

λαμβανω- 'to get'

φέρω- 'to bring'

ερχομαι- 'to come'

ϊσταμα ι- 'to stand'

βαίνω- 'to go'

βάλλω- 'to put'

εχω- 'to have ι

-&έτω- 'to place'

καλω-,to call'

φέρω- 'to brin[~'

λαμβάνω- 'to !7,et'

ερχομα ι- 'to come'

'Ισταμαι- 'to stand'

έπ ι βα ί νω- 'to set foot οη'

έπιβάλλω- 'to impose, inflict'

έπέχ'-ύ- Ito bold'

έnι-&έτω-'tο lay ση, affix'

έπ ικαλω-'tο call οη, apfJeal to'

έπικρίνω- Ito criticize'

έπιλαμβάνομαι- 'to undertake'

έτιιφέρω- 'to bring οη, cause'

έπέρχο;..ιαι- 'to happen'

έφίσταμαι- 'to be set over'

καταβα ί νω- 'to go down'

καταβάλλω..... tο throw dOW!l,OVΘ1'thrOW'

κατέχω- 'to seize, occupy'

κατα-&έτω-'to lay down'

κατακρίνω- , to ooOOerιιn'

>tαταλαμβανω-'to understand'

καταφερω- 'to brinE do.~n 1

κατέρχομα ι- 'to come dO\ffi'

ιtα-&ίσταμα ι- 'to become, grow'

μεταβαίνω- 'to proceed'

μεταβαλλω- 'to change'

;..ιετέχω- 'to participate'

μετα-&έτ'-ύ-'to rer.ιove, disnlace'

μετακαλω- 'to call bacl<'

μεταφέρω- 'to transport'

μεταλαμβάνω-'to receive the Holy
Commun.i. οη ,

μετέρχο:ια ι- 'to go by'

με-&ίσταμαι - 'to attend'
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βάλλω- 'to put'

J1:XW- 'to have'

-&ετω-' to p1ace ι

καλω-'tο call l

λαμβάνω- 'to get'

φερω-l tο bring'

J1:ρχομαι- 'to come'

βαενω- 'to go'

βάλλω- 'to put'

εχω- 'to have ι

-&ετω-'tο place'

καλω- 'to call ι

κρCνω- 'to judr,e'

λαμβάνω- 'to get'

φερω-'tο bring'

J1:ρχομαι- 'to come'

Ί:σταμα ι- 'to stand ι

βαενω- 'to go ι

βάλλω- 'to Pllt'

εχω- 'to have'

βάλλω- 'to put'

εχω- 'to have ι

-&ετω- 'to place ι

κρCνω-'tο judge'

λαμβάνω- 'to gEιt'

φέρω-ιtο bring'

nροσβάλλω..Jto strike, assault'

προσεχω- Ito pay attention ι

nροσ.f;ετω- 'to add, join'

nροσκαλω-Ιtο invite ι

nροσλαμβάνω-'tο take οη'

προσφερω- 'to offer ι

προσερχομαι- 'to approach,arrive'

συμβαCνω-'to ΜΡΡθη'

συμβάλλω- 'to help'

συνεχω- 'to hold together'

συν-&ετω-'tο compose'

συγκαλω- 'to call together'

συγκρCνω- 'to compare'

συλλαμβάνω- 'to arrest'

συμφερει- 'to be profitable'

συνερχομαι- 'to meet ι

συνεσταμαι- 'to consist of'

ύπερβαενω- 'to surpaSS'

ύπερβάλλω- 'to exceed'

ύ',τερεχω- ItO outdo, excel'

ύποβάλλω-'to submit, suggest'

ύΠέχω- 'to sustain'

ύπο-&έτω- ItO suppose'

ύποκρCνω- 'to pretend ι

ύπολαμβάνω- 'to suppose'

ύnοφέρω-'to support, suffer'
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Grammatical Drills

υΝΙΤ 55

Fill in each blank with the proper form ο! the word given οη the right. ΙΙ it 15 a

noun, use the appropriate form ο! the article.

Nouns

"ΟλΟL οΙ φΟLτηταΙ &κολου&b~ν

τo~ Παπαδοπούλου.

Α Ι νησο L αύ"&O~

τo~ κα&ηγη-

ElvaL γνωσταΙ εΙς πολ-

μέ&οδος

άΡΧLπελαγος

της Έλ-

λάς ΧLλL&δας ΆμεΡLκανων τουΡLστων.

ΑΙ μουσLκαΙ συν&εσεLς τo~ Μπάχ παρουσLαζουν πολλάς

Μεγάλη ~λαβε χώραν μεταξύ των δLαφ6ρων 1νδοευρω-

παϊκων φυλων.

ΕΙς τ6 κεντρον έν6ς &τ6μου εύρΙσκεταL _

Ή χώρα αύτη EXEL πολλάς •

ΠολλοΙ παράγοντες συνέβαλον εΙς _

ληνLκης φυλης.

ΠολλαΙ ~φΡLκανLκαΙ γλωσσαL παρουσLάζουν πολλάς πεΡLεργους

παραλλαγή

δLασnορά

πυρήν

όνομασΙα

σχημαΤLσμ6ς

μορφολογΙα

Ή _

χ&ες την πρωίαν.

'Όλα L α Ι έ&ν LKat

_ μεταξύ των δύο έταLρεLων ελαβε χώραν

τΙς Έλλάδος άνεχώρησαν χ&ες δLά

συγχώνευσLς

όμάς

τ6 έξωτεΡLκ6ν.

Μεταξύ των δύο αύτων φΙλων ύπαρχουν πολλαΙ _

''oAOL οΙ άστυφύλακες της πόλεως έτε&ησαν έπΙ _ _ _

τo~ δράστου.

όμΟL6της

'Ι:χνος

ΠολλαΙ

αύτo~ τo~ Ορουι;.

xρυσo~ άνεκαλύφ&ησαν εΙς την κορυφήν φλεβα

ΑύτοΙ οι δύο συνδέονταL δΙα έν6ς μεγάλου φLλίας.

ΕΙς πολλά ς χώρας τo~ κ6σμου ύπαρχουν πολλαΙ ΆμεΡLκανLκαΙ

Κατά την περΙoδo~ τo~ 50~ μ.Χ. αιωνος ~λαβoν χώραν πολλαΙ

ΒανδαλLκαΙ
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Ή Κωνσταντινούπολις επεσεν εΙς τάς χειρας του Τούρκου

τόν 150υ αιωνα Μ.Χ.

Ή νησος Κρήτη ύπέστη πολλάς καί καταστροφάς

έκ μέρους των Γερμανων στρατιωτων.

____________ των πελατων εΙς τό κατάστημα αύτό γίνεται

μέ πολύ γρήγορον ρυ~μόν.

Ή Έλλάς καί αί Ήνωμεναι Πολιτείαι της Άμερικης ~Jνδεον-

τα ι δ ιά

οί κάτοικοι αύτης _ _ εΙναι πολύ δημιουργικοί.

Ό λόγος του ύπουργου προεκάλεσε μεγάλη είς

τήν Βουλήν.

~~~~~~~!~~

Κυρία μου φαίνεσ~ε πολύ • τί σας συμβαίνει;

Ό λόγος του κ. κα~ηγητoυ ~τo πολύ _

Ή φύσις των &εωριων του Χίτλερ ~τo πολύ έπι-

κίνδυνος διά τούς περισσοτέρους των \αων.

Αί Ιατρικαί άνακαλύψεις* εΙς τόν αιωνα μας ~σαν _

ΑΙ σκέψεις αύτου του φοιτητου εΙναι πάρα πολύ •

Αύτός ό στρατιώτης έπυροβόλησε τούς δύο ναύτας χωρίς νά

γίνη κα~όλoυ •

Ή διδασκαλία ξ~νων Ύλωσσων εΙς :,ό σχολειον μας γίνεται με

_____________ τρόπον.

_________των κατοίκων του χωρίου έπέστρεψαν εΙς τάς

οΙκίας των.

Πολλαί λέξεις της Άγγλικης γλώσσης εΙναι _

Πολλοί λίγοι λαοί σήμ.ερον εΙναι •

τά φυλετικά χαρακτηριστικά αύτων των άν~ρώnων εΙναι

πολύ

Ό ~oλιτισμός αύτης της χώρας εΙναι άξίας δι'

___~~~~~_Ί~Q~_~~~Q~_!Ώ~_rΏ~~
* ή άνακάλυψις =discovery
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UNIT 55

έπιδρομεύς

δήωσις

έξυπηρέτησις

συμμαχία

χερσόνησος

άντίδρασις

συγχισμένος

έκτεταμένος

φυλετικός

καταπληκτικός

έπιπόλαιος

άντιληπτός

έπιστημονικός

πλειστος

συν~ετικός

αύτόx~ων

έμφανής

~εμελειώδης



Verbs

GREEK BASIC COURSE υΝΙΤ SS

Ή συζήτησις μεταξύ των δύο κα%ηγητων πέριξ περιστρέφομαι

του %~ματoς του Ε! Παγκοσμίου πολέμου.

Αύτός ό φοιτητής χ%ές μίαν πολύ περίεργον %εωρίαν. διατυπώνω

ΟΙ βουλευταί της δεξιας ήξίωσαν άπό τόν Κ1)ριον Πρω%υπουργόν άνασκεύαζω

οπως τελείως τόν λόγον τόν όποιον έξεφώνισε*

χ%ές εΙς τήν Εουλήν.

Πολλαί φυλαί εΙς τάς νήσους του 'Ινδικου άρχιπελά- κατοικω

γους.

Χ%ές πολύ τόν πατέρα σας.

Μερικές φορές εΙναι δύσκολο νά

άπ'τήν πραγματικότητα.

κανείς τά ανειρα

συγχίζω

ξεχωρίζω

Πολλοί παράγοντες %ά

κυβερνήσεως.

Πολλά ξένα άεροπλάνα

εΙς τόν σχηματισμόν της νέας

χ&ές εΙς τόν ούρανόν της

συμβάλλω

έμφανίζομαι

Έλληνικης πρωτευούσης.

Έν μέσψ τόσου κόσμου τόν τρελλό.

ΕΙς τάς αΙ%ούσας του ξενοδοχείου Έρμης χθές

πολλά εϊδ~ αύτοκινήτων.

Grammatical Drill

Change tlle followi.ng sentences from 'dhiιootik:i' to katharevousa'.

άποκαλω

έπιδεικνύω

'd συζήτησις πού εϊχαμε χθές περιστράφηκε γύρω άπό πολλά %έματα.

Αύτός ό κα%ηγητής δέν διατύπωσε κα%όλου καλά τήν %εωρία του.

Θά ηταν μία καλή Ιδέα αν αύτός ό βουλευτής άποφάσιζε ν'άνασκευάση τόν λόγο

του.

Πολλοί 'Ιταλοί κατοικουσαν σ'αύτό τό νησί πριν 150 χρόνια.

'Ύστερα άπ' αύτά που μου ε'Ιπατε συγχύσ,'}ηκα πάρα πολύ.

Πολλά γεγονότα συμβάλλανε στήν δημιουργία της τελευταίς κρίσεως.

Κανένας δέν %έλει νά σχετισ%η μέ φιλία μ'αύτόν τόν αν%ρωπο.

Πιστεύω πώς %ά σας ξαναδουμε πολύ γρήγορα.

*έκφωνω • to pronounce; read aloud; deliver a speech.
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Πολύ αΙμα ~ρευσε στόν πρωτο ΠαγκόσμLΟ Γ.όλεμο.

'Όλα τα έΠLχεLρηματα αίιτοϋ τοϋ κα-&ηγητου ι1τηΡLχ-&ή:-tανε στΙς -&εωρΙες του 'Άγγλου

άρχαLολόγου EVANS.
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'Music in Greece'-----------------

όμιλω (όμιλήσω).
εν

ή έπίτευξις (-εως)

έκλείπω (έκλείψω)

μακραίων, -ων, -ον

ή δουλεία

πρoστί~εμαι (πρoστε~ω)

λιμνάζω (λιμνάσω)

ό βάλτοι;;

ό ζυγός

ή εΙσφορά

ή άνεξαρτησία

'Ισταμα ι (στα~ω)

κα~ημερινός, -ή, -όν

ό τομεύς (-έως)

ή δραστηριότης (-τητος)

τό προϊόν (-όντος)

πρόσφατος, -ος, -ον

παρών, -o~σα, όν

έπηρεάζομαι (έπηρεασ~ω)

άμφότεροι, -αι,-α

κατάγομα ι

ή γειτνίασις (-εως)

άντανακλω

ή φούγκα

ή άπαίτησις (-εως)

ή δημιουργία

GREEK BASIC COURSE

Unit 56

Narratiw

to speak

in, at

achiewment

to vaniS.h, disappear

of many centuries

slavery

to be added

to be stagnant

3W'amp, marsh

yoke

contribution

independence

to stand

daily

field (fig.)

activity

product

recent

present

to be influenced

both

to originate

prox:iInity, vicinity

to reflect

fugue

deιnand

creation
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έΠLβάλλω (έΠLβάλω)

άλη-&ης, -ης, -ές

ό μουσουργός

άξLόλογος

ή άπαρχη

ή φάσLς (-εως)

GREEK BASIC COURSE

to iJιηχ>se

real, true

composer, music-wri1ler

wortlv

beginning

phase, aspect

υΝΙΤ 56

ΚυρΙες καΙ κύΡLΟL,

Σημερον ~ά όμLλησω δLά την μουσLκην έν ΈλλάδL.

Αϊ μουσLκαΙ έΠLτεύξεLς είς Έλλάδα παρουσLάζουν, ώς γνωρίζετε, μΙαν

σημανΤLκην έξέλLξLν είς τόν 20όν αίωνα.

ΈντούΤΟLς κατά τό παρελ~όν καί είδLκά κατά την περίοδον της Τουρκοκρα

τΙας παρατηρουμεν ΟΤL αν καί ούδεν νέον σΤΟLχειον προσετε-&η είς τήν έξέλLξLν

της μουσLκης τέχνης, ή λαϊκη μουσLκή του ε-&νους καΙ ή μουσLκη της ΒυζανΤLνης

πεΡLόδο~ δέν έξέλεLψαν, άλλά δLετηρη-&ησαν ζωνταναί κα-&Όλην ταύτην την μακραίω

να δουλείαν.

την έποχήν ομως κατά την όποΙαν ή έλληνLκη τέχνη έλΙμναζε είς τόν βάλτον

του τουΡΚLκου ζυγου, πλούσLαL είσφοραί αύτης έγένοντο πρός τόν πολLΤLσμόν

της Δύσεως άπό τούς καλλLτεχνας έκείνους οΙ όΠΟΙΟL μετά τήν κατάληψLν της

ΚωνστανΤLνουπόλεως ύπ6 των Τούρκων, μετέβησαν είς ΊταλΙαν καΙ ΓαλλΙαν καΙ

εδωσαν νέαν W-&ησLν είς τό πνευμα της 'Αναγεννήσεως, τό ~πoιoν εύρΙσκετο έν

έξελίξεL τήν έποχήν έκεΙνην είς τάς χώρας αύτάς.

"Οο-ον άφoρ~ τήν Έλλάδα οΙ άτελεLωΤΟL ΧρόνΟL της δουλεΙας ήκoλoυ"~η-&η

σαν άπ6 μΙαν περΙοδον άγώνων δLά τήν έ~νLκήν άνεξαρτησΙαν. Με την πάροδον των

έτων έντούΤΟLς ό έλληνLκός λαός έστα-&η Ικανός να στρέψη την προσοχήν του έκ

των κα-&ημεΡLνων προβλημάτων έ-&νLκης έΠLβLώσεως είς αλλους τομεις, οΙ όΠΟLΟL

εΙχον σχεσLν με την άνάπτυξLν καλλLτεχνLκων δραστηΡLοτητων.

Αύτή, οϋτω, εΙναL ή αίτΙα του ΟΤL αϊ μουσLκαΙ έΠLτεύξεLς έν ΈλλQ:δL εLναL

προϊόντα προσφάτου καλλLεργείας καΙ δεν ήκολού-&ησαν τήν μακράν περίοδον μουσL

κης παραδόσ~ως, οπως συνεβη είς τήν περΙπτωσLν αλλων εύρωπαϊκων έ-&νων.

ΜΙα λεπτομερης έξέτασLς της παρούσης έλληνLκης μουσLκης άποκαλύπτεL ΟΤL

αϋτη έπηρεάσ~ ύπό άμφοτερων γεωγραφLκο-ίσΤΟΡLκων καί -&ρησκευΤLκων παραγόντων.
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'Ως πρός τούς γεωγραφικούς παράγοντας οί πρωτοι 'Έλληνες συν~εται κατή-

γοντο έκ των Ίονεων νήσων. Λόγω της γειτνιάσεως των νησων αύτων με την

Ίταλεαν, οί συν~έται αύτοε έπηρεάσ~ησαν πολύ ύπό της ίταλικης μουσικης σχο 

λης καε ή έπεδρασις αύτή άντανακλα είς τάς έργασεας των, αί όποιαι άποτελουν

ται άπό εργα δι'όρχηστραν, φούγκας, πρελούντια καί σπερας.

'Ως πρός τούς ~ρη~κευτικoύς παράγοντας ή πλουσιωτάτη είς έμπνεύσεις

καε ~έματα μουσική του Βυζαντίου έπηρεασε την έργασεαν των μουσουργων αύτων

είς ~έματα όρατορεου.

Έντ;ύτοις ή γενική άπαετησις διά τήν δημιουργίαν μιας έ~νικης μουσικης

ή όποεα ~& άνταπεκρενετο πρός τάς έλληνικάς παραδόσεις, έπεβαλε μεαν άλη~η

αμιλλαν μεταξύ των νεο-Έλλήνων μουσουργων. αί καλλιτεχναι o~τoι έδημιούργη

σαν πράγματι άξιόλογα εργα καε αύτό ~γινε ή άπαρχη μιας νέας φάσεως είς την

ίστορεαν της έλληνικης μουσικης.-

τε είδος μουσικης προτιματε;

ποϊοι έκ των κλασσικων μουσουργων άνταποκρενονται είς τάς μουσικάς σας

προτιμήσεις;

Σας άρεσουν αί σπεραι. ''Αν ναί δύνασ~ε νά έξηγησ.~τε διατί;

Σας άρέσουν οί μοντέρνοι συν~εται;

Σας άρέσει ή τζάζ;

Ποίους νεο-ελληνας συν~ετας γνωρίζετε;

Σας άρεσει ή μουσικη του μπουζουκίου;

Grammatical Notes

~Ξ~~_~~~~ Noun: Katharevousa declension.

The following two charts illustrate the inflection of First Declension and Second

Declension nouns in katharevousa.



οα
\1\

Ε-<
Η

§ .
CHART ΟΝΕ----- ---

FIRST DECLENSION----- ----------

~~~~:.
Masculine Feminine
--------- --------

in-fJc in ~ης in:'ac in -ή in~η in~a in ~-α

ό φΟLτητ-ής
,

λοχί-ας ή nEpLOx-f) κ6ρ-η καρδC-α -θ-άλασσ-αΝ. ναυτ-ης

~
G. του -ου -OΊJ -ου της -ης -ης -ας -θ-αλάσσ-ης

νJ

ρ:: D. τω -~ -ΊJ -α ΤΊJ -υ -η -α -θ-αΧάσσ-n
::J

} ι ,
Ο τ6ν -ήν -ην - αν

,
-ήν -ν -θ-άλασσ-ανΑ. την -αν

U

U Plur.- ονJ
σ-< οΙ φΟLτητ-αί ναυτ-α L λοχί-αL αΙ nEpLOx-aL κ6Ρ-ίlL καρδί-αL -9tXλασσ-α L \1\

~ Ν.

::ιι: G. των -ων ναυτ-ων -ων των -ων κορ-ων .καρδ L-WV -θ-αλασσ-ων
~

~

-θ-αλάσσ-αLςρ:: D. το'Lς -α'Lς ναύτ-αLς -αLς τα'Lς -α'Lς κόρ-αLς καρδί-αLς
ζ.:J

Α. τούς -άς
,

-ας

,
-άς κ6ρ-ας καρδί.-ας -θ-αλλάσσ-αςναυτ-ας τας
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CHART ΝΟ

SEαJND DECLENSION

Sing.----- Hasculine Nouns Feminine Nouns

in-6ς in ~oς in ~-oς in -6; in ~oς in :'-ος

ό άδελφ-6ς φιλ-ος αν~ρωn-oς ή όδ-ός ή νοσοκόμ-ος ή διεξοδ-ος

του -ου -ου άν~ρώπ-o') της όδ-ου -ου δ ιεξόδ-ου

τω -ω -ω άν~ρώn-ω τ~ όδ-ω -ω διεξόδ-ω
Γ 4 Τ " ι r j

τ6ν -ον -ον αν~ρωπ-oν την όδ-όν -ον διεξοδ-ον

...
οϊ άδελφ-οί φιλ-οι αν~ρωπ-oι αϊ όδ-ο ι αϊ νοσοχόμ-ο ι αϊ διεξοδ-οι

a-
1Ι'Ί

των -ων -ων άν{}ρώπ-ων των όδ-ων -ων διεξόδ-ων

τοις -οις -ο ις άν~ρώπ-oις ταις ό:5-0ις -οις διεξόδ-οις

τούς
~

άν~pώπ-oυς τάς όδ-ούς διεξόδ-αυς-OΊJς -ους -ους

Ν.

in -όν

το αύγ-όν

Neuter Nouns

in ~oν

παιδι-ον

in ~-oν

αύτοκί νιτ-ον

Plur.

Ν.

~

τά αύγ-ά

Neuter Nouns

in ~oν

παιδί-α

jn :'-ον

αύτοκινητ-α

G. του αύγ-ου -ου αύτοκινητ-ου G. των -ων -ων αύτοκινήτ-ων

Ώ. τω αύγ-ω
ι r

-ω
ι

αύ,οκινητ-ψ D. τοις -οις -οις αύτοκινήτ-οις

Λ. τ6 αύΎ-όν -ον αύτοκίνητ-ον Α. τά -ά -α αύτοκινητ-α
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lΙo.!-~_~6..:3 Verb: C1ass ΠΙ (Midd1e/Passive) verbs with a constant stem formati ve suffix•

•• •καί ούδέν νέον στο ιχειον

~Ρ_~q~~~!Ί εΙς τήν έξέλιξιν

της μουσικης τέχνης •••

In contrast to the regular Midd1e/Passive verbs where the Stem Formative suffix varies

according to the personal ending (e.g. κα-&αρίζ-Q-μαι, κα-&αρίζ-.Jiί.-σαι; νικ-,g)-μαι,

νικ-~-σαι, etc.), the Stem Formative Suf'fix ο! the under1ined v,erb in the sentence above

is constant.

In addition to the verb τί-&εμαι with its derivatives (such as προστί-&εμαι abovθ,

έπιτί-&ειχιι..!tο attack~ etc.) and 'ίσταμαι, this group inc1udes the fo11owing verbs:

δίδομαι- 'to be given',δύναμαι-ιtobe ab1e', and κειμαι-'to be situated, to 1ie'. The

verbs ο! this group are conjugated as fo11σws:

Present

τί-&εμαι δίδομαι

τί-&εσαι δίδοσαι

τί-&εται δίδοται

τι-&έμε-&α διδ6με-&α

τί-&εσΘοε δίδοσ-&ε

τί-&ενται δίδονται

έτι-&έμην έδ ιδ6μην

έτί-&εσο έδίδοσο

έτΙ-&ετο έδίδοτο

έτι-&έμε-&α έδιδ6με-&α

έ..t-&gσ-&ε έδίδοσ-&ε

έτί-&εντο έδίδοντο

'ίσταμα ι

"ιστασαι

"ισταται

Ισταμε-&α

'ίστασ-&ε

"ιστανται

Cont. Past----------
Ισταμην

'ίστασο

'ίστατο

ίστάμε-&α

tστασ·&ε

"ισταντο

κειμα ι

κεισαι

κειτα ι

κείμε-&α

κεισ&ε

κεινται

έκείμην

"εκεισο

~κειτo

έκείμε-&α

~κε ι σ,'} ε

~κειντo

~~~~_~~~~ Indefinite Article

The cardina1 numeral 'one', which is also the indefinite artic1e in Greek, is declined

as follσws:
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Ν.

Il.

Λ.

Μ.

εΙς

ένός

ένί

εναν

G REEK BASIC COURSE

μία

μιας

μια
ι

,J-Cav

Grammatical Drill

Ν.

εν

ένός

ένί

εν

ΙΙΝΙΤ 56

Fill in each blank witl1 the proper form of the word giνθη οη the right. If i t is a

noun, use the appropriate form of the article.

Nouns:

τα υδατα* αύτων εΙναι ~oλύ έπικίνδυνα διά τήν β&λτος

~γείαν τ~ν κατοίκων τ~ν χωρίων α~τ~ς τ~ς περιox~ς.

ΟΙ υΕλληνες ~ζησαν Ιπί μίαν τετραετίαν εΙς τόν β&λτον τo~ ζυγός

γερμανικοfi •

Ό ναός α~τός έκτίσ~η άπό τ&ς

Ιξ,ωτερικοfi.

τ~ν Έλλήνων του είσφορ&

Ό δεσμός _ ύπ~ρxεν καί. εΙς τ&ς άρχαίας Ά~ήνας. δουλεία

Ό πόλεμος τ~ς Άμ~ρικανικ~ς διήρκησεν έπί

μίαν πενταετίαν.

Ύπ&ρχουν πολλοί άν~ιJωπίνη_; δραστηριότηc,ος.

αύτου τοfi στρατιώτου ~lναι ~αταπληκτική.

Ή έξαγωγή Έλληνικ~ν εΙς τάς xώ~ας τοfi Έξ,ωτερι-

xofi έπαρουσGασεν τελευταίως μίαν μεγάλην αΒξησιν.

Ή σύζυγος α~τοfi του διπλωμάτου εχει πολλ&ς •

τοfi κόσμου διήρκησεν 5 ~μέρας.

Ή Έλλάς τήν τελευταίαν δεκαετίαν παρήγαγε μεγάλους

________________ της νέας κυβερνήσεως εΙς τόν οίκονομικόν

τομέα σχολ ιάζονται πολύ εύνο"ίκως.

Ο Ι ':Jλυμπιακοί άγων ες παρουσίασαν πολλάς ένδ ιαφερούσας

----------------------------
* τ6 νδc.φ - water
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ΤΟ:cLεύς

δραστηριότης

προ·Ιόν

άπαίτησις

δημιουργία

μουσουργός

έπίτευξ,ις

φάσις



προβλfιματα του λαου αύξάνοντα ι συνεχως.

τήν τελευταΙαν

GREEK BASIC COURSE

Ή νίκη των Έλληνων. κατά των Τούρκων άnετέλεσεν

της Νέας Έλληνικης 'Ιστορίας.

~~~~~!:!!~~.:.

τά

τό ταξείδιον του Ώροέδρου Νίξον εΙς την Εύρώπην

ε~xε μεγάλην έπιτυχίαν.

Ή σύζυγος του βουλευ,του Βογιατζη ήτο εΙς την συνέ-

λευσιν της Βουλης.

Αύτοί οΙ ή~oπoιoΙ εΙναι καλλιτεχναι.

Ή χώρα αύτη εγινε πολύ προσφάτως.

Ή τέχνη των &ρχαίων Έλληνων εΙναι πράγματι •

Verbs:

Τρεις βουλευταΙ του Δημοκρατικου κόμματος χ-Ης

έπΙ πέντε ωρας περεπου.

Πολλο! ή~oπoιoΙ του ~εάτρoυ

δεκαετΙαν.

Πολλαί νέαι οίκίαι εΙς τάς λαϊκάς συνοικΙας

της πολεώς μας.

ΠολλοΙ πολιτισμοί εΙς τόν βάλτον ξένων ζυγων.

Αύτός δεν Ικανός νά μας πείση.

οΙ νέοι πολύ &πό τάς κινηματογραφικάς

ταινίας.

ΟΙ κάτοικοι αύτης της νησου πιστεύουν ΟτΙ _

κατ'εύ%εΙαν Ικ των &ρχαΙων Έλλ~νων.

ΟΙ άκτινες του ήλΙου εΙς τά ϋδατα της λΙμνης.

Αύτός δύναται μετ'εύκολΙας νά την ~ελησΙ του

έπΙ των ΙΧλλων.

UNIT S6

&παρχή

κα~ημερινός

πρόσφατος

παρών

&λη~ής

&νεξάρτητος

&ξιόλογος

όμιλω

έκλεΙπω

πρoστί~εμαι

λιμνάζω

'Ι σταμα ι

έπηρεάζομαι

κατάγομαι

άντανακλω

έπιβάλλω

ΟΙ 'ολυμπιακοΙ &γωνες

την &ρχαιότητα.

ενα μεγάλο γεγονΌς εΙς
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ή σJ1μα εα

ή μνεεα

περε

τά χρον ικά

ό Μεσαεων (-ος)

κυανους, -η, -ουν

ή άκτΙς (-νος)

έστραμμενος, -η, -ον

έκατεριι.r&εν

καταλήγων, -ουσα, -ον

τ6 εμβλημα (-τος)

η αλωσις (-εως)

ή άναστασις (-εως)

ή έπαρχΙα

ό χρωματισμ6ς

ή έρμηνεεα

δύναμαι (δυνη%ω)

ό άπ6γονος

ό αύτοκρατωρ(-ος)

έναλλασσ6μενος, -η, -ον

εύρισκ6μενος, -η, -ον

<Χνω

'Εν τούτψ ν Ικα

ό στ6λος

ή άποβεβασις (-εως)

ό κυβερνήτης

GREEK BASIC COURSE

Unit 57

Narrative

flag

mention

about, concerning

annals

Middle Ages

blue, azure

ray, beam

turned

frαn both sides

ending. which ends

embleιτι

capture

resurrection

province

coloring, painting

interpFetation

to be able

descendent

emperor

alternat1ng

being fσund

above, up

'Under this [sign ο! cross]

you conquer.

fieet

landing

governor
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ή περιγραφή

ΙC10μερής, -ής, -ές

τό όρ-&ογωνιον

χωριζ6μενος, -η, -ον

χρυC10υς, -η, -ουν

τ6 C1τεμμα( -τος)

κυματίζω (κυματίσω)

έμπορικός, -ή, -6ν

διαιρ~ (διαιρέC1W)

προξενικός, -ή, -όν

ομοιος, -α, -ον

φέρω

GREEK BASIC COURSE

description

consisting ο! equal parts

rectangle

divided

golden

crown

to wave

cOlΠl11ercial

to divide

consular

similar

to brmg

UNIT S7

Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ'

Ή πρώτη μνεία περί C1ημαίας εΙς τήν Έλληνικήν ΊC1τορίαν έγενετο εΙς

τα Βυζαντινά χρονικα του ΜεC1αΙωνος. ΑΙ πρ~ται Βυζαντιναί C1ημαιαι περιγραφον

ται ώς λευκαί, μέ εναν κυανουν C1ταυρ6ν εΙς τό κέντρον καί τέC1C1αρας χρυC1ας

άκτίνας έC1τραμμένας πρός τάς έκατέρω-&εν γωνίας καί καταληγούC1ας εΙς τ6 γραμ,lα

Β τ6 όποιον έC1ήμαινε την λέξιν ΒαC1ιλεύς τ~ν ΒαC1ιλέων.

τό κύριον ~μβλημα της Έλληνικης Σημαίας κα-&Όλην τήν περίοδον τ~ν Χρι

C1τιανικ~ν χρόνων ~τo ό C1ταυρός, C1ύμβολον πίC1τεως καί μετα τήν αλωC1ιν της

ΚωνC1ταντινουπ6λεως ~πό τ~ν Toύρκ~ν, σημειον Ιλπίδος δια τήν Ι-&νικήν &ναC1ταC1ιν.

Κατά τ6 διάστημα του πολέμου της Έλληνικης 'Ανεξαρτησίας, ό όποιος ηΡΧ ΙC1ε

τ6 1821' C1ημαιαι υΙο-&ετη-&ηC1αν ~π6 πoλλ~ν έπαρxι~ν καί &ρxηγ~ν ώς C1ύμβολα του

&γ~νoς διά τήν έλευ-&ερίαν. Αί C1ημαιαι α~ταί ~ν καί ~φερoν ολαι τ6 C1ηuειον του

C1ταυρου διέφερον ώς πρός τήν ποικιλίαν C1χεδίων, εΙχον δέ μόνον τρεις χρωματι-

C1μούς, τ6ν κυανουν, τ6ν λευκόν καΙ τόν έρυ-&ρόν.

Ή 'Ελληνική Σημαία ώς εΙναι C1ήμερον υίο-&ετη-&η κατ6πιν &ποφαC1εως της

Έ-&νικης Συν~λεύC1~ως της 'Επιδαύρου τ6 ετος 1822. ΕΙς τ6ν χρωμαΤΙC1μ6ν της καί

C1χέδιον έλαχίC1τη συμβολική έρμηνεία δύναται ν'άποδο-&η. Έκεινο ομως τό όποιον

προκαλει Ινδιαφέρον εΙναι ή Ικπληκτική της όμοι6της πρός τ6 οΙκόC1ημον μιας

Βυζαντινης οίκογενεΙας Καλλέργη, ή όποία έ-&εωρειτο &π6γονος του A~τoκρατoρoς

596



GREEK BASIC COURSE
(

υΝΙΤ 57

Νικηφόρου Φωκα. ΕΙς τό οΙκόσημον αύτό ύπηοχον αί 'ίδιαι έναλλασσόμεναι γραμμαί

χ~ώματoς κυανου καί λευκου καί ό 'ίδιος λευκός σταυρός έπί του κυανου τετραγώ

νου του εύρισκομένου εΙς την ανω άριστεραν γωνίαν του. τό οΙκόσημον δε αύτό

εΙχεν έπίσ'ης ώς σύμβολον την έπιγραφην "Εν τούτψ νίκα Ι.

Ή Έλληνικη Σημαία έχαιρετίσ~η κατα πρωτον ύπό των στόλων Άγγλίας,

Γαλλίας καί Ρωσσίας τόν Φεβρουαριον του ετους 1828, ήμεραν άποβιβασεως του

πρώτου Κυβερνητου της Έλλαδος ·Ιωάννου Καποδίστρια εΙς Ναύπλιον, τό όποιον

την έποχην έκείνην ~τo ή πρωτεύουσα της Έλλαδος.

Έ~ίσημoς Σημαία: Αϋτη άποτελειται έκ τεσσάρων Ισομερων κυανου χρώματος

όρ~oγωνίων, χωριζομενων ύπό ένός λευκου σταυρου, με εν χρυσουν στεμμα εΙς

τό κέντρον. Ή σημαία αϋτη κυματίζει εΙς ύπουργεια, πρεσβείας, δημόσια κτίρ ια,

κ.τ.λ.

Έ~νικη καί του Έμπορικου Ναυτικου: Πέντε κυαναί γραμμαί έναλλασσόμεναι με

τέσcrαρας λευκας. ΕΙς την ανω άριστεράν γωνίαν αύτης ύπάρχει εν τετράγωνον

χρώματος κυανου, διηρημένo~ εΙς τέσσαρα Ισομερη όρ~oγώνια,χωριζόμεναύπό ένός

λευκου σταυρου.

του Βασιλικου Ναυτικου καί Προξενικη: Όμοία πρός την Έ~νικην με την μόνην

διαφοράν στι αϋτη φέρει τό χρυσουν στέμμα εΙς τό κέντρον του τετραγώνου, τό

όποιον εύρίσκεται εΙς την ανω άριστεράν γωνίαν.-

Δύνασ~ε να περιγράψ~τε την σημαίαν των Ήνωμ€νων Πολιτειων της Άμερικης;

Τί γνωρίζετε δια την ίστορίαν της γαλλικης σημαίας;

τί ρόλο επαιξε ή σημαία εΙς την άνάπτυξι του έ~νικισμoυ;

Ποία εΙναι τα αΙσ~ηματα ένός άν~ρώπoυ διά την σημα.ίαν της πατρίδος του;

Πότε ή άμερικανικη σημαία ελαβε την τελικην αύτης μορφη;

Ποιά σημαία σας άρέσει περισσότερο;

Πόσα ε'ίδη σημαιων ύπάρχουν σήμερον εΙς την Άμερικανικην Συμπολιτείαν;
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υΝΙΤ 57

ll1 addition to the Past Passive Participle (Note 23.2) and Present Active Participle

(Note 24.2), at least five other participial forms are still used in modern katharevousa.

ΑΙΙ Βθνοη of these participles are illustrated in the fol1σwing Notes.

~~~~_~Z~~ Present Active Participle.

This participle is dec1inable in katharevousa.

a) Class Ι Verbs: Imperf. stem+-oo{ιJν, -ουσα, -ον

Ν.

G.

D.

Α.

Plllr.

e.g. κα-9αρ(ζων-ουσα-ον

Masculine

ό κα-9αρ(ζων

του κα-9αρίζοντος

τω κα-9αρ(ζονΤL

τ6ν κα-9αρίζοντα

'one who is cleaning ι.

Feminine

ή κα-9αρίζουσα

~ ,
της κα-9αΡLζουσης

~ ,
ΤΤ1 κα-9αΡLζουσl1

την κα-9αρ(ζουσαν

Neuter

τ6 κα-9αρ(ζον

του κα-9αρ(ζοντος

τω κα-9αρίζονη

το κα-9αρ(ζο ν

Ν. οΙ κα-9αρ(ζοντες at κα-9αρCζουσαL τα κα-9αρ(ζοντα

Ω. των κα-9αΡLζ6ντων των ι.tα-9αΡLζουσων των κα-9αΡLζ6ντων

D. ΤΟΤΙ;; κα-9αρ(ζουσL ταις κα-9αρ Lζοv'aα Lς τοις κα-9αρCζουσL

Α.

,
κα-9αρίζοντας τας κα-9αΡLζο~σας τά κα-9αρ!.ζοντατους

b) Class ΙΙ Verbs

1) Verbs in -άω Imperf. stemt -ων, -ωσα, -ων

Ν.

G.

D.

Α.

e.g. ν Lκων-ωσα, -ων

Mascu1ine

ό νLκων

του νLκωντος

τω νLκωνΤL

τ6ν νLκωντα

'οηθ who i5 winning ι.

Feminine

ή νLκωσα

της νLκωσης

τη νLκωση

την νLκωσαν
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Imperf. steιn + -ων, -ουσα, -ουν

Ν.

G.

n.

Α.

OL νLκωντες

των νικωντων

τοις νικωσι

τούς νικωντας

2) Verbs in -έω and -6ω

αΙ νικωσαι

των νικωσων

ταις νικώσαις

τάς νικωσας

τά νικωντα

των νικωντων

τοις ν~κωσι

, ~

τα νικωντα

e.g. ~εωρων-oυσα,-oυν

δηλων, -ουσα-ουν-

'one who is considering'

ι οηθ who is showing'

Mascu.line Feminine Neuter

Ν.

G.

D.

Α.

Plur.

Ν.

G.

D.

Α.

ό ~εωρων

του ~εωρoυντoς

τω ~εωρoυντι,
τ6ν ~εωρoυντα

οΙ ~εωpoυντες

των ~εωρoύντων

τοις ~εωpoυσι

τούς ~εωρoυντας

ή ~εωρoυσα

της ~εωρoύσης

τη ~εωρoύση
ι '

την '~εωρoυσαν

αΙ ~εωρoυσαι

των ~εωρoυσων

ταις ~εωρoύσαις

τάς ~εωρoύσας

τ6 ~εωρoυν

του {tεωρουντος

τω ~εωpoυντι
ι

τ6 ~εωρoυν

τά ~εωρoυντα

των ~εωρoύντων

τοις ~εωρoυσι

τά {tεωρουντα

~~~~_~Z~~ Present Passive ParticipJe

This participle is declined like a regular adjective in -ος, -η, -ον.

a) Class Ι Verbs: Imperf. steιn+ -6μενος, -η-ον

e.g. κα{tαριζ6μενος, -η, -ον 'somethirιg wl1ich is beinii cleaned'

b) Class 11 Verbs:

1) Verbs in -άω Imperf. stem + ώμενος, -η-ον

e.g. νικωμενος, -η -ο 'one who is being defeated'

2) Verbs in -EWand 6ω: Imperf. steιn + ούμενος,-η-ον

e.g. ~εωρoύμενoς, -η-ον

δηλούμενος, -η-ον

'soιnething which i8 being considered'

'8omething w}lic!l is beir;g shown ι

Note 57.4 FUtυre Active Participle: Act. perf. stero-+ -ων, -ουσα, -ον, declined like

the Present Actiνθ ParticiF'le (Note 57.2).
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a) Class 1 Verbs:

υΝ1Τ S7

κα~αρCσων, -ουσα, -ον

b) Class 11 Verbs:

ν~κήσων, -ουσα, -ον

·&εωρήσων, -ουσα, -ον

δηλώσων, -ουσα, -ον

Note 57.5 Future Passive Participle
-----~----

Passive perf. stem-fησ6μενας,-η-ον

'one who is going to clean'

lone who is gοinε to win'

'one who is going to consider'

'one who is going to show'

Declined like regular adjectiνθS in -ο ς, -η, -ο ν •

a) Class 111 Verbs: (Passive voice ο! Class 1 Verbs)

κα~αρ~σ~ησ6μενoς,-η,-oν Isomething that i8 going to be cleaned'

b) Class 111 Verbs: (Passive voice ο! Class 11 Verbs)

ν~κη~ησ6μενoς,-η,-oν

~εωpη~ησ6μενoς,-η,-oν

δηλω~ησόμενoς,-η,-oν

~2~~_~7:Ξ Past Active Participle

Active perf. stem+ ας, -ασα, -αν

a) C1ass 1 Verbs:

κα~αρCσας-ασα-αν

'οηθ who is going to be defeated'

'something that is going to be considered ι

's(wething that is gοinε to be shσwn l

This rarticip1e is declinable as follo'W's:

'one who has cleaned'

Ν.

(Ί.

Ρ..

Plur.

Ν.

G.

Masculine

ό κα-&αρίσας

του κα~αρCσαντoς

τω κα~αρCσαντ~
ι

τ6ν κα~αρCσαντα

οί, κα~αρCσαντες

των κα·9-αρισάντων

τοις κα~αρCσασ~

τούς κα~α9Cσαντας

Ferninine

ή κα~αρCσασα

της κα~αρ~σάσης

τη κα~αρ~σάση
ι

τήν κα~αρCσασαν

αί, κα~αρCσασα~

των κα~αρ~σασων

ταις κα~αρ~σάσα~ς

τάς κα~αρ~σάσας

Neuter

τό κα~αρCσαν

του κα~αρCσαντoς

τω κα~αρCσαντ~

τ6 ·ιtα~αρCσαν

τά κα~αρCσαντα

των κα~αρ~σάντων

τα κα-θ-αρίσαντα

b) Class 11 Verbs: (declined like Class 1 Verbs above).

ό ν~κήσας, ή ν~κήσασα, τ6 ν~κησαν

ό ~εωρήσας, ή ~εωρήσασα, τ6 ~εωρήσαν
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ό δηλωσας, ή δηλώσασα, τ6 δηλωσαν

~~~~_~I~I Past Pass1ve Part~c1ple

'one who has shown'

Pass1ve Perf. Stem + εΙς, -εισα, -εν

a) Class ΙΙΙ Verbs: (Passive Vo1ce of Class Ι Verbs)

κα~αρ~σ~ε(ς, -εισα, -εν 'something that has been cleaned'

ταις κα~αρ~σ~ε(σα~ς τοις κα~αρ~σ~έσι

Ν.

Ω.

D.

Α.

Plur.

Ν.

G.

D.

Α.

Masculine

ό κα~αρ~σ~ε(ς

του κα~αρ~σ~εντoς

τψ κα~αρ~σ~έντ~

τ6ν κα~αρ~σ~έντα

οί κα~αρ~σ~έντες

των κα~αρ~σ~εντων

τοις κα~αρ~σ~εισ~

τούς κα~αρ~σ~εντας

Feminine

ή κα~αρ~σ~εισα

της κα~αρ~σ~ε(σης

τ~ κα~αρ~σ~ε(στJ

τήν κα~αρ~σ~εισαν

αί κα~αρ~σ~εισα~

των κα~αρ~σ~ε~σων

τας κα~αρ~σ~ε(σας

Neuter

τ6 κα~αρ~σ8-έν

του κα~αρ~~Gέντος

τψ κα"9-αρ ~σ~εντι

τ6 κα~αρ~σ~έν

τα κα~αρ~σ·&έντα

των κα~αρ~σ~έντων

τα κα~αρισ~έντα

b) Class ΙΙΙ Verbs: (Passive Voice of Class 11 Verbs)

'one who has been defeated'

ό ~εωρη~ε(ς, ή ~εωρη~εισα, τ6 ~εωρη~έν 'sσmething that has been considered'

ό δηλ~ε(ς, ή δηλω~εισα, τ6 δηλω~έν 'something that has been shown'

~~~~_~'Z:.~ Perfect Passive Partic1ple in -μένος, -ν, -ον

The kathomilonmeni form ο! this participle was d:ίBcussed in Note 2).1, where it was

called 'Past ParticipJe'.

In addition, modem katharevousa uses this participle either with a reduplicative pre-

fi.x (Group 1) or with aπ augment (Group 2).

gΖ:ο.;;ιε..1.._ Reduplication

The reduplicative prefi.x consists of the initial consonant ο! the verb plus -ε.

Most ο! the verbs beginning with a single consonant (except ρ, ζ, ξ and Ψ ) have such

a reduplicat10n prefi.x.

Verbs beginning with two consonants have a similar redl1plication if the first consonant

1s π, β, φ, κ, γ, χ, τ, δ,~ or μ and the second μ, ν, Ρ or λ.
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'lmitted'

'armored'

19uarded'

'convinced'

'completed'

'written'

'separated,divorced'

'defeated'

'chased'

and -&- is κε-, πε- and τε- respective1y.

πεπεLσμενος

τετελεLωμενος

γεγραμμενος

κεχωΡLσμενος

νενLκημενος

δεδ Lωη.ιενος

πεπλεγμενος

τε-&ωραΚLσμενος

:rτεφυλαγμενoς

'to knit'

'to guard l

'to be defeated'

'to chase'

lto furnish with armor'

'to write'

'to complete, finish'

'to separate, divorce'

τελεLώνω

γράφω

χωρεζω

ν LΚWμαL

δ Lώκω

πλεκω

-&ωρακεζω

φυλάσσω

Q~~~E_~~ Augment

, ) Verbs beginning in ρ, ζ, ξ, Ψ and most ο! those in σ have βη augment.

2) Verbs beginning wi th any combination ο! two consonants other than those indicated in

The redlIplicative prefix.of verbs in χ-, φ

Exaιnples:

πε ε-&ω 'to persuade, convince'

'pacified '

'reduced'

Iblessed'

'captured'

'armed'

'raised'

'girded'

ι increased ι

Isewn l

'dried'

'voted'

'compelled lήναγκασμενος

ηύξημενος

ήλαττ:.uμενος

εύλογημένος

ήχμαλωΤLσμενος

ώπλLσμενος

ύψωμενος

εί.ρηνευμενος

έρραμμενος

έζωσμενος

έξηραμμενος

tφηφLσμενος

ξηραΙνω 'to dryl

ψηφ εζω 'to vote'

άναγ~άζω 'to compel'

αύξάνω 'to increase'

έλαττώνω 'to reduce'

εύλογω 'to bless'

α ί. χμαλωτεζω 'to captlIre ι

όπλεζω 'to arπι'

ύψώνω 'to raise'

ε ί. ρηνεύω 'to pacif'y'

Group , have an aUgJIJent.

3) Verbs beginning with vowels have βη augment in accordance with the rυΙes discussed in

Note $5.2.

Exaιnples:

ράπτω 'to Bθw ι

ζώνω 'to gird'
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Grammatical Drill

ιιΝΙΤ S7

Fill in each blank with the proper form ο! the word given οη the right. Ι! it 1s a

noun, use the appropriate form ο! the article.

Nouns:

Αύτή ή νησος εχει δύο

Ή ήρωϊκή πραξις αύτων των στρατιωτων άναφέρεται εΙς τ&

στρα-rιωτικά αύτης τής χώρας.

Ό τετλος αύτου του βιβλεου εΙναι "Ή Ίστορεα

σημαεα

χρονικα

Μεσ.:lCων

Αϊ του ήλεου εΙναι πολύ έπικενδυναι διά την άκτες

ύγείαν του άν~ρώπoυ.

τ6 έ~νικ6ν αύτης της χώρας εΙναι ό σταυρ6ς. εμβλημα

Ή ίστορεα της Κωνσταντινουπ6λεως περιγράφεται

μέ πολλαςλεΠ'ομερεεας είς τα βιβλεα των σχολεεων μας.

Τήν ήμέραν της πολλοε χορσε γΙνονται είς

τήν έλληνικήν ϋπαι~ρoν.

αϊ κάτοικοι των ~έλoυν νά έπισκέπτωνται πολύ

~Jxva τήν πρωτεύoυσ~ν.

αλωσις

άναστασις

έπαρχεα

Πολλαε έδ6~ησαν είς τας αίτεας αϊ όποιαι προ-

εκαλεσαν τήν τελευταεαν πολιτικήν κρεσιν.

αί σ'lμερινοC 'Έλληνες εΙναι των άρχαεων

Μας άρέσουν πολύ

Έλλήνων.

αύτων των ύφασμάτων. χρωματισμ6ς

έρμηνεεα

άπ6γονος

Ή οίκεα του εύρεσκετο είς την κορυφήν αύτοκράτωρ

του ώρα ίου αuτου λ6φου.

των χωρων μελων του N.A.T.C. -!1,α άγκυρο- στ6λος

βολήσουν* είς τ6ν λιμένα της νήσου 'Ύδρας.

οΙ στρατιωται οϊ δποιοι ~α λάβουν μέρος εΙς _

εύρεσκονται ηδη έπε των πλοεων.

* άγκυροβολω - to anchor
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αύτης της πολιτε(ας ~τo πρ6 ηενταετ(ας- -------------- .

ή~oπoι6ς του κινηματογράφου.

Ύπάρχουν πολλα( ώραιαι της μάχης της Κρή-

της εΙς τ6 βιβλ(ον του γερμανου άξιωματικου Weber.

Eί~ τ6ν π(νακα αύ~6ν ύπάρχει εΙς μεγάλος άρι~μ6ς

κυβερνήτης

περιγρ.:χφή

όρ~oγώνιoν

υΝΙΤ ;η

!~~~~!:!!~!~

ΕΙς πολλούς δεν άρεσει τ6 χρωμα αύτου του κτιρ(ου. κυανους

.~ γυνα(κα αύτη έκά~ετo εΙς τήν πoλυ~ρ6ναν μέ έστραμμένος

τήν κεφαλή της πρ6ς τ6 παρά~υρoν.

_______________ γραμμα( αύτου του έμβλ~ματoς εΙναι πρασ(

νου καΙ λευκου χρώματος.

Ή πρ6 του άρχα(ου ναου σΙκ(α άνήκει εΙς

εναν μεγάλον έφοπλιστήν.

''ολαι αΙ διαστάσεις* της έκκλησ(ας του Άγ(ου Νικολάου

εΙναι

Ό σταυρ6ς της συζύγου σας εΙναι ώραι6τατος.

ΕΙς τ6 τμημα της πρεσβε(ας έργάζονται πολλο(

ύπάλληλοι.

Ό νέος πρεσβευτής εΙναι υΙ6ς έν6ς ύπαλλήλου.

Ό πολιτισμ6ς των λαων των νησων του Άρχιπελάγους εΙναι

του Ιδικου σας.

Verbs:

έναλλασσ6μενο ς

εύρ ΙO"'ιt6μενoς

Ισομερης

χρυσους

έμπορικ6ς

προξεν ικ6ς

ομοιος

Ή όμάς των ήλικιωμένων τουριστων δεν ~ά νά δύναμαι

έπ( του

άνέλ~η εΙς τήν κορυφήν του λ6φου της 'Ακροπ6λεως.

'Εάν αύτ6ς έξακoλoυ~ήση τ6ν 'Ιδιον τρ6πον ζωης, φοβουμαι

ΟΤΙ ~ά εΙς τήν φυλακήν.

ΑΙ σημαιαι ολων των χωρων της γης

κτιρ(ου των Ήνωμένων 'E~νων.

Τ6ν περασμένον αιωνα ή έξωτερικη πολιτική της Άγγλ(ας

έβασ(ζετο έπ( της Ιδέας του ~α( βασ(λευε.

* ή διάστασις - dimensionj d.isagreement
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Unit 58

'Hand1craft of Greek Wαnen'

Narrative

ή έΠLδεξLότης (-τος)

τό κέντημα (-τος)

τό πλέξψον

ή ύφανΤLκη

ύφαίνω (-ύφάνω)

άναμένω (άναμείνω)

ό σύζυγος

τό Ι:νσΤLκτον

ένσΤLκτωδης, -ης, -ες

ή τάσLς (-εως)

κεντητός, -ή, -όν

ή ένδυμασία

ή χεLροτεχνLα

τεράσΤLος, -α, -ον

· δ LακόσμησLς (-εως)η

· δαντέλλαη

· ΤΟLχογραφCαη

• συνδυασμόςο

ή Κέρκυρα

λαμπερός, -ά, -όν

έπίχρυσος, -ος, -ον

ή έσ~ής (-τος)

βελούδLνος, -ίνη, -ον/βελουδένLος,

-α, -ον

τό κοντογουν L

τό γα"Ιτάν L

τό φέσL

605

dexterity

embroidery

imit.ting

art ο! weaving

to ,Ieave

to expect, wait

spouse

instinct

instinctive

inclination, tendency

embroidered

national dress

han1icra!t

tremendous

decoration

lace

wall painting

cαmbination, coalition

Island ο! Corfu

shining

gilded

dress

velvet (adj.)

sl10rt pelisse

ribbon

!ez
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thick

pompon

'!~_~~l~~!~~~~~I~_TqN_rIN~IKgN

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ'-----------

UNIT 58

Έξ άp~uπάτων χρόνων αϊ 'Ελληνίδες γυναικες εΙχον άναπτύξει μίαν έξαι

ρετικην έπιδεξιότητα είς τό κέντημα. τό πλέξιμον καί την ύφαντικην. Ό 'Όμη_

ρος είς την 'Ιλιάδα άναφέρει οτι ή Πηνελ6πη ύφαίνoυ~α άνέμενε τήν έπιστροφήν

του ~υζύγoυ της 'οδυσσεως.

ΕΙναι, πραγματι, ~xεδόν έν~τικτώδης ή τά~ις των Έλληνίδων γυναικων πρός

τας τεχνας αύτου του ε~δoυς καί τήν παραγωγήν ώραιοτάτων εργων.

Αϊ χωρικαί γυναικες της Άττικης διακρίνονται δια τας ώραιοτάτας κεντη-

τάς ένδυμασίας των. Είς τήν 'Ήπειρον, Μακεδονίαν, Θεσ~αλίαν, Πελοπόννησον καί

τάς νήσους ύπάρχει μία άλη~ής άγάπη πρό~ τήν χειροτεχνίαν, τά περι~σ6τερα εργα

τ~ς δποίας εΙναι άλη3η άρι~τoυργήματα.

Αϊ γυναικες της Σκύρου, μιας νη~oυ του Αίγαίου, παράγουν κεντήματα τε-

ρα~τίας καλλιτεχνικης διακo~μήσεως, τα δποια προκαλουν εναν μεγάλον 3αυμα~μόν.

Ή νη~oς της Κρήτης εΙναι φημισμενη διά τήν παραγωγην των ύπερόχων δαντελ-

λων της. Άπό τοιχογραφίας αϊ δποιαι ύπάρχουν είς Kνω~~όν ήμπορει κανείς νά

ϊδη τά έκλεκτά ~xέδια καί κεντήματα, τά δ~oια έxρη~ιμoπo'oυν τήν άρχαιοτάτην

αύτήν έποχήν.

Ή νη~oς πατμος, μία των Δωδεκανήσων, 3εωρειται κέντρον παραγωγης μαλ-

λίνων ύφασμάτων έπί των όποίων ύπαρχουν ύπεροχοι συνδυασμοί κεντημάτων.

Ή κερκυρα Ιπί~ης παρά τό γεγονός οτι ύπεστη τεραστίας καταστροφάς έκ

του πολέμου, έπανήρχισε τήν παραγωγην των ύπερόχων xειρoτεxνη~άτων της. Ή

έ3νική ένδυμασ[α της νή~oυ ταύτης εΙναι εν καλλιτεxνι~όν άριστούργημα πλου

~ιώτατoν είς λαμπερούς xρωματι~μoύς, τά δε κεντήματα αύτης εΙναι πραγματικά

εργα τεχνης.

Αϊ γυναικες έξ αλλου των χωρίων του Πηλίου φερουν κατά τας έ3νικάς

έορτάς καί πανηγύρεις ώραίας καί πολυχρώμους μεταξωτάς έσ3ητας, μέ βελούδινα

κοντογούνια, τά δποια φέρουν κεντήματα άπό χρυσα γαtτάνια καΙ φέσια μέ πυκνήν

χρυσην φουνταν, εργα ολα των χειρων των γυναικων των χωρίων τούτων.-
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τί εϊδους ύφάσματα σας άρεσουν;

Ποιαι περιοχαί της Άμερικης παράγουν χειροτεχνήματα;

Συμφωνειτε με αύτούς οΙ όποιοι Ισχυρίζονται οτι τ6 πλεξιμον εΙναι ενα εΙδος

καταπραϋντικου;

Μπορειτε νά περιγράψετε τήν έ~νικην ένδυμασίαν των Άμερικανων;

Γνωρίζετε..ποία εΙναι τα βασικα χαρακτηριστικα των ένδυμασιων των γυναικων των

Βαλκανικων χωρων;

Ποία χώρα της Εύρώπης φημίζεται δια τας δαντελλας της, καί διατί;

Μπορειτε να περιγραψετε τήν ένδυμασίαν των Εύζώνων;

Grammatical Notes

~~~~_~~~~ Adjectives: Declension

There are eight types ο! adjectives in modem katharevousa.

Most of these adjectives have already been discussed in our Units.

Following is a recapitulation of katharevousa adjectives:

!lE~_~~ καλ6ς,-ή,-6ν (Note 3.1)

~!~~:.

Ν. καλ-6ς -ή -6ν

G. καλ-ου -ης -ου

D. καλ-ω "7~ -Q
ι

Α. καλ -6ν -ή\,' -6ν

!lE~_~!. νεος,-α-ον or κα~αρ6ς-ά-6ν

~!~~~

Ν. νέ-ος -α -ον

G. νε-Οϊ; -ας -ου

D. νε-ω- -α -ω
ι . .

Α. νε-ον- -αν -6ν

Plur.

καλ ..οί -αί -α

καλ-ων -ων -ων

καλ.-οΙς -αΊ:ς -οις

καλ-oίrς
, ,

-ας -α

(Note 27.5)

Plur.

νε-ο ι -αι -α

νε-ων· -ων -ων

νε-οις .,...αις -οις

νε-'ους -ας -α
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~_~: έπίσημος-ο:;-ον (Note.34.1)

υΝΙΤ $8

Ν.

G.

Ω.

Α.

έπίσημ-ος -ος -ον

έπισήμ-ου -ου -ου

έπισημ-ψ -~ -ω

έπίσημ-ον -6ν -6ν

έπίσημ-οι -οι -α

έπ ι σήμ-ων -Ι.ιJν -ων

έπισήμ-οις -οις -οις

έπισήμ-ους -ους -α

~_~.:. ένδ ιαφέρων-ουσα-ον (Note 27.4)

Ν. Ινδιαφερ-ων -ουσα -ον

G. ένδ ιαφερ-οντος -ούσης -οντος

Ό. ένδιαφερ-οντι -ούση -οντι

tι. ένδιαφέρ-οντα -ουσαν -ον

!:!~~

ένδιαφέρ-οντες -ουσαι -οντα

ένδιαφερ-6ντων -ουσων -6ντων

έν δ ιαφερ-ουσι -ούσαις -ουσι

ένδιαφερ-οντας
,

-ουσας -οντα

Type $: πλατύς-εια-ύ (Note 27.3)

Ν. πλατ-ύς -εια
,

-υ

G. πλατ-εος -ε(ας -εος

Ό. πλατ-ει -ε(α -εϊ

Α. πλατ-ί>ν -ειαν
,

-υ

Type 6: εύτυχής-ής-ές (Note 22.,)

~~1l!:.

πλατ-εϊς -εια ι
,

-εα

πλατ-έων -ειων
,

-εων

πλατ-εσι -είαις
,

-εσι

πλατ-εις -είας
,

-εα

P1ur.

εύτυχ-ής -ής -ες

εύτυχ-ους -ους -ους

εύτυχ-ει -ει -ει

εύτυχ-εις

εύτυχ-ων

εύτυχ-εσι

-εις -η

-ων -ων

, ,
-εσι -εσι

εύτυχ-η -η

Ί'ype 7: άπλους-η-ουν

,
-ες εύτυχ-εις -εις -η

~~~!.

Ν. άπλ-ους -η -ουν

G. άπλ-αυ -ης -ου

Ό. άπλ-~ -η -ψ

Α.. άπλ-ουν -ην -ουν
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P1ur.

άπλ-αι -αί -α

άπλ-ων -ων -ων

άπλ-οις -αις -οις

άπλ-ους -ας -α
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~~~:.

Ν.
, ,

-ονευγνω-ων -ων

G. ' ,
-ονοςευγνωμ-ονος -ονος

D. εύΎνώμ-oν~ -ον ~ -oν~

Α. εύγνώμ-ονα -ονα -ον

Plur.

εύγνώμ-ονες -ονες -ονα

εύγνωμ-όνων -όνων -όνων

εύγνώμ-oσ~ -oσ~ -oσ~

εύγνόμω-ονας -ονας -ονα

~~~~_~~~~ Adjectives: Comparative and Superlative.

Comparative and superlative forms ο! adjectivcs were briefly discussed 1n Notes 16.3,

The regular coιnparative suffixes in katharevousa are -τερος, -τέρα, -τερον,

and the superlative suffixes are -τατος, -τατη, -τατον.

These suffixes are affixed to the neuter fonn ο! the adjectives.

ώραι-ος

ώραC-α

ώραι-ον

εύτυχ-ης

, ,
ευτυχ-ης

εύτυχ-ές

S~~~~~!~

ώρα~ό-τερoς

ώρα~o-τέρα

ώρα~ό-τερoν

εύτυχέσ-τερος

εύτυχεσ-τέρα

εύτυχέσ-τερον

~~~~!!~!!!

ώρα~ό-τατoς

ώρα~o-τατη

ώρα~ό-τατoν

εύτυχέσ-τατος

εύτυχεσ-τατη

εύτυχέσ-τατον

Α:3 stated in Note 16.3, some adjectiνθΒ have irregu1ar cαnparatiνθ and superlative

forms, e.g.

~~E~::~~!!~ ~'2P~::!~~!!!

καλός καλλ(ων

καλλ(τερος καλλ~στoς

κακός χε(ρων χε(ρ~στoς

χε ~ρότερoς
,

κακ~στoς

μεγάλος μεΊ:ζων μέγ~στoς

ταχύς ταχύτερος τάχ~στoς

,
ταχυτατος
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πολύς πλέον πλειστος

άπλους άπλούστερος
• 'Ι

απλουστατος

βλάξ βλακεστερος βλακεστατος

'Ι δ ιος Ιδιαετερος Ιδιαετατος

εύγνώμων εύΎνωμονέστερος εύγνωμονέστατος

όλεγος όλιγώτερος όλεγιστος

έλάχιστος

Grammatical Dr111-----------------
Fill 1n each blank wi th the proper form ο! the word g1νθη οη the right. It 1t is a

ηουη, use the appropriate fonn ο! the article.

Νουη8:

Αύτ6ς ό μηχανικ6ς διακρενεται δια τήν του. έπιδεξι6της

ΕΙς τ6 μουσειον λαϊκης τέχνης ύπαρχουν πολλα εfδη • κέντημα

Αύτ6 τ6 είδος άρέσει πολύ εΙς τας Άμερικαν- πλέξιuον

εδας.

ΕΙς μερικας χώρας της Άφρικης μεα γυναικα ήμπορεL να εχη

πολλούς •

τα ζωα εχουν πολύ δυνατά

Πολλοε &ν~ρωπoι εχουν να προβαενουν εΙς ύπερ-

βολάς.

σύζllγvς

ενστικτον

τασις

Αύτα τά ε'Ιδη διακρενονται δια τά ώοαι6τατα ένδυμασεα

κεντηματα των.

Ή νησος Κρήτη είναι φημισμένη δια

Σας άρέσει αύτ6ς ό τυπος ;
της. χειροτέχνημα

δ ιακ6σμησις

Ή Ίστταν εα εί να ι περ εφημος δια τ.ην παραγωγήν ύπερ6χων

τα άνακτορα αύτων των Βασιλέων εχουν ώραι6τατες

Ή νέα κυβέρνησις είναι μεα κυβέρνησις

Ή νησος ~εωρειται ύπ6 πολλων ξένων μονα-

δική δια την φυσική ώραιοτητατη της.
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τό χρωμα
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της άδελφης σας εΙναι κυανουν.

υΝΙΤ 58

έσ~ής

Ή σύζυγος του διευ,&υντου σας άγοράζει συνεχως •

ΕΙς μερικάς χώρας της Μέσης Άνατολης οΙ ~ν~ρωπoι έξακολου-

~oυν νά φορουν

τά ύΠΟδήματα των Έλλήνων Εύζώνων φέρουν

Ό φόβος του άν~ρώπoυ δια τόν ~άνατoν εΙναι _
Ή έταιρεία μεταξωτων ύφασμάτων ύποχρεώνει τούς ύπαλλήλους

της να άγοράζουν παντα ύποκαμισα.

Ή μετανάστευσις τόν τελευταιον καιρόν παρουσιάζει μίαν

αϋξησιν.

τό χρωμ~ του αύτοκινήτου σας εΙναι πολύ

Ό στρατηγός Βογιατζης ~ά φορέση σήμερον

στολήν του.

κοντογουνι

φέσι

φουντα

ένστικτώδης

κεντητός

τεράστιος

λαμπερός

έπίχρυσος

Τά

Verbs:

ΑύταΙ αΙ μηχαναί

•Ο συ'Jταγματάρχης

μΙαν ί:φαν.

ύφασματα δέν εΙναι πλέον της μόδας.

σλων των εΙδων ύφασματα.

τόν ύπασπιστην του έπί--------------

βελούδινος

ύφαίνω. ,
αναμενω

ΟΙ ά~ληταί του πανεπιστημίου

σμα των 10.000 μέτρων.

εΙς τό άγώνι- διακρίνομαι

Ή λειτουργία αύτων των έργοστασίων Β-ά _
έντός δύο έβδομάδων.

ΑΙ νησοι του Άρχιπελάγους πολλάς καταστροφάς

έκ των σει,σμων*.

* σε ισμός = earthquake

6'1
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Narrative

ή έπετε~oς

ή αύγη

πανίσχυρος, -ος, -ον

ό άντίπαλος

αδ~κoς, -ος, -ον

ή cιύτo-9-υσία

~ άπ6δε~ξ~ς (-εως)

δ~ασώζω (δ~ασώσω)

ή έπανάληψ~ς (-εως)

άνδραγα-9-ω (άνδραγα-9-ησω)

ή εύλογία

ή Ικανότης (-τος)

καταπνίγω (καταπνίξω)

κρίσ~μoς, -ος, -ον

ή κακία

τ6 μισος (-ους)

άφ~ερώνoμα~ (άφ~ερω{fω)

όλοψύχως

ύπερ (with thf~ Gen.)

περσ~κ6ς, -ή, -6ν

τό μυστ ~κόν

ή εξαρσι,ς (-εως)

προΙών, -oυσ~, -όν

προϊόντος του χρόνου

τό γνώρ~σμα (-τος)

μόν~μoς, -ος, -ον

(ύπερ )(with the Accus.)
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anniνersary

dawn

power1'ul

opponent

unjust, wrong

self-sacrifice

proo1'; receipt

to ρ3:'θserve

repetition

to do brave deeds

blessing, benediction

ability, capability

to suppress, stifle

cruαia:J.

wickedness, malice

hate

to be devoted

heartiJ.y

1'or, i.n 1'avor 01'

Pers1An

secret

ρ.χaΙt~tiοn, e1evation

advancing

with the lapse of tiJne

sign. mark

pennanent

over, above, more than
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έκδηλώνομαι (έκδηλω~ω)

ό κίνδυνος

to be manifested, displayed

danger

είρηνικός, -η,

ή εύημερία

,
-ον peaceful, pacific

prosperity

'~M.rIJ~.~}lEQ~_IQIi_~M)iIi!~Q~_MQ~

§~J_~_~~Ί~l~_Ί~~_~~~~_Q~Ί~~ΕfQ!_l~~Q'

Συμπληρουνται 23 ετη άπό της τραγικης άλλα καί ένδόξου αύγης κατα την

όποίαν τό έλληνικόν ε~νoς ύπέστη άπό μέρους πανισχύρων άντιπαλων αδικον έπί-

~εσιν.

τό πνευμα της αύτo~υσίας, τό όποιον κατα την ωραν έκείνην έπέδειξεν ό

έλληνικός λαός, ~α άποτελέση δια πολλας γενεας την μεγαλυτέραν άπόδειξιν οτι

ή έλληνικη φυλη διασώζει δια μέσου των αίώνων τας ή~ικας δυναμεις καί τας

ύψηλας έκείνας άρετας, δια των όποίων κατ'έπαναληψιν ήνδραγα~ησε καί έδημιούρ

γησε τόν ύπέροχον πολιτισμόν, τόν συνδεόμενον μέ τό ονομα της Έλλαδος.

'Απετέλεσε την εύλογίαν της Ιστορίας μας ή Ικανότης των Έλληνων νά κατα

πνίγουν είς ώρισμένας κρισίμους στιγμάς τάς κακίας των, να λησμονουν τά μίση

τά όποια τούς χωρίζουν καί νά άφιερώνωνται όλοψύχως είς τούς Ιερούς ύπέρ πατρί

δος άγωνας.

'Από την έποχην των Περσικων πολέμων μέχρι του πολέμου του 1940, τουτο

ύπηρξε τό μυστικόν της έπιβιώσεως της φυλης μας έν μέσω τόσων περιπετειων.

Αύτη ή εξαρσις, της όποίας ύπηρξαν πολλαί πρόσφατοι έκδηλώσεις, ας εύ

χη~ωμεν, οτι, προϊόντος του χρόνου, ~α άποτελέση τό στα~ερόν γνώρισμα καί την

μόνιμον άρετην της φυλης μας. ΕΙναι άνάγκη ή άρετη αύτη να έκδηλώνεται οχι

μόνον είς τας ωρας των έ~νικ~ κινδύνων, άλλά καί είς τας μακράς περιόδους

των είρηνικων άγώνων, τούς όποίους όφείλομεν ολοι ήνωμένοι νά διεξάγωμεν διά

την εύημερίαν του "E~νoυς .-

Διατί ό Μουσολίνι έπετέ~η κατά της Έλλάδος;

τί γνωρίζετε δια τας προσωπικας διαφοράς μεταξύ Χίτλερ καί Μουσολίνι;

Διατε ό Χίτλερ ~~ελε είρηνην είς τά Βαλκανια την περίοδον 1940-1941j
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ΠοΙαν έπΙδρασιν έπΙ του ρωσσ;Ο-Ύερμανικου πολέμου εΙχε τό 'Όχι"των Έλλήνων κατά

των Ίταλων;

llOLaL ~σαν αΙ βασικαΙ διαφοραΙ μεταξύ των Έλλήνων καΙ Ίταλων στρατιωτων κατά

τήν διάρκειαν του Έλληνο-Ιταλικου πολέμου;

ΤΙ ΎνωρΙζετε διά τόν 'Ιωάννην Μεταξαν;

Ποιος ~τo ό ρόλος της &ΎΎλικης άεροπορίας κατά τήν διάρκειαν του Ίταλο

ελληνικου πολέμου;

Grammatical Notes

~~~:_~2~~ Noun: Third Declension.

The following paradigms illustrate various types of third declension nouns which have

already occurred in our units.

Masculine ΝοιιηΒ

Plur.

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

ό άστυ φύλαξ

του άστυφύλακος

τω άστυφύλακι
ι

τόν άστυφύλακα

ό στρατών

του στρατωνος

τω στρατωνι
ι

τόν στρατωνα

ό αρχων

του αρχοντος

τ~ αρχοντι

τόν αρχοντα

OL άστυφύλακες

των άστυφυλάκων

τοις άστυφύλαξι

τούς άστυφύλακας

οί στρατωνες

των στρατώνων

τοις στρατωσι

τούς στρατωνας

OL αρχοντες

των άρχόντων

τοις αρχουσι

τούς αρχοντας



Ν.

c.

D.

Α.

Ν.

c.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

ό δ~ερμηνεύς

του δ~ερμηνέως

τψ δ~ερμηνεΤ

τόν δ~ερμηνέα

ό πρέσβυς

του πρέσβεως

τω πρεσβε~,
τ6ν πρεσβυν

ό 'Έλλην

του 'Έλληνος

τ~ 'Έλλην~

τ6ν 'Έλληνα

ό άερολψήν

του άερολ ψένος

τω άερολ ψέν ~,
τ6ν άερολ ψένα

ό χαρακτήρ

του χαρακτηρος

τlf χαρακτηρ ~

τ6ν χαρακτήρα

ό αύτοκρατωρ

του αύτοκρατορος

τω αύτoκρατoρ~,
τ6ν αύτοκρατορα

G REEK BASIC COURSE

οΙ δ~ερμηνεΤς

των δ~ερμηνέων

τοΤς δ~ερμηνευσ~

τούς δ~ερμηνείς

οί. πρεσβευταί

των πρεσ~ευτων

τοΤς πρεσβευταΤς

τούς πρεσβευτας

ο ί. 'Έλληνες

των 'Ελλήνων

τοΤς 'Έλλησ~

τούς 'Έλληνας

ο Ι άερολψένες

των άερολψένων

τοΤς άερoλψέσ~

τούς άερoλ~μένας

οί. χαρακτηρες

των χαρακτήρων

τοΤς χαρακτηρσ~

τούς χαρακτήρας

οί. αύτοκρατορες

των αύτοκρατ6ρων

τοΤς αύτoκρατoρσ~

τούς αύτοκράτορας

υΝΙΤ S9



Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

ό ηρως

του ηρωος

τω ηρω'ί,
τ6ν ηρωα

ό πυρήν

του πυρηνος

τω πυρην~,
τ6ν πυρηνα

GREEK BASIC COURSE

ot ηρωες

των ήρώων

τοις ηρωσ~

τούς ηρωας

ot πυρηνες

των πυρήνων

τοις πυρησ~

τούς πυοήνας

υΝΙΤ 59

Ν. ό Ζεύς

G. του Δ~6ς

D. τψ Δ~ει

Α. τ6ν Δία

Feminine Nouns

Plnr.

Ν.

Ω.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

ή έλπίς

της έλπίδος

τ!] έλπίδ~
ι

τήν έλπίδα

ή -&έσ~ς

της -&έσεως

τf) -&έσε~,
την -&έσ~ν

ή άκτίς

της άκτινος

τη άκτιν~
ι

τήν άκτινα

at J:λπίδες

των έλπίδων

ταις έλπίσ~

τας έλπίδας

at -&έσε~ς

των -&έσεων

τα'ις -&έσεσ~

τας -&έσε~ς

.. ~

α~ ακτ ι,νες

των άκτίνων

ταις άκτισ~

τας άκτίνας



Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

σ.

D.

Α.

Ν.

G.

Ω.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

Ν.

G.

D.

Α.

ή έβδομας

της έβδομαδος

τ~ έβδομαδ ι

την έβδομαδα

ή έrιιτηδει6της

της έπιτηδει6τητος

τη έπιτηδει6τητι
ι

την έπιτηδειότητα

ή έσ-&ης

της έσ-&ητος

τη έσ-&ητι,
την έσ-&ητα

ή είκων

της είΗ.όνος

τη είΗ.όνι
ι

την είΗ.όνα

ή φλ6ξ

της φλογός

,fi φλογί
ι

την φλόγα

τό χρωμα

του χρώματος

τω χρώματι,
τ6 χρωμα

GREEK BASIC COURSE

αί έβδομαδες

των έβδομαδων

ταις έβδομασι

τας έβδομαδας

αί έπιτηδει6τητες

των έ~ιτηδειoτητων

ταις έπιτηδει6τησι

τας έπιτηδει6τητας

αί έσ-&ητες

των έσ-&ητων

ταις έσ·&ησι

τας έσ-&ητας

at είΗ.όνες

~ .,
των εΙΗ.ονων

ταις είΗ.όσι

τας είΗ.όνας

α ί φλόγες

των φλογων

ταις φλοξί

τας φλόγας

Neuter Nouns

Plur.

τα χρώματα

των χρωματων

τοις χρώμασι

τα χρώματα
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Ν. τό κρέας τά κρέατα

Ω. του κρέατος των κρεάτων

D. τω κρέατι ΤΟLς κρέασι,
Α. τό κρέας

,
κρέατατα

Ν. τό γάλα τά γάλατα

(1. του γάλακτος των γα\άτων

D. τω γάλακτι τοΤς γαλαξι,
Α. τό γάλα τά γάλατα

Ν. τό ένδιαφέρον τά ένδιαφέροντα

G. του ένδιαφέροντος των ένδιαφερόντων

D. τω ένδ ιαφέροντι ΤΟLς ένδιαφέρουσι,
Α. τό ένδιαφέρον

,
ένδιαφέροντατα

τό μέρος
,

μέρηΝ. τα

G. του μέρους των μερων

μέρει ΤΟLς
,

D. τω μερεσι,
Α. τό μέρος τά μέρη

Ν. τό γεγονός τά γεγονότα

G. του γεγονότος των γεγονότων

D. τφ γεγονότι ΤΟLς γεγονόσι

Α. τό γεγονός τά γεγονότα

Ν. τό φως τά φωτα

(1. τσυ φωτός των
,

φωτων

D. τφ φωτΙ ΤΟLς φωσΙ

Α. τό φως
,

φωτατα

618
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Ν. τό προ"ι:όν

Ω. του προ"ι:όντος

D. Τ<f πρO~6\1"ι

Α. τό προϊ.όν

GREEK BASIC COURSE

τά προϊ.όντα

των "ροϊ.όντων

ΤΟLς προϊ.ουσι

τά προϊ.όντα

Grammatical Drill

UNIT $9

Fill in each blank wi tr\ the proper fonn of the word given ση the righto U i t i5 a

noun, use the appropriate fonn of the article.

Nouns:

Αϋριον εΙναι ή ήμέρα της έ~νικης μας

Τόν ώδήγησαν εΙς τάς φυλακάς •

Ή ~έσις φαίνεται πολύ δυνατή.

Ή πραξις αύτου του στρατιώτου ητο μία πραξις 0

έπέτειος

αύγή

άντεπαλος

αύτo~υσία

οΙ στρατιωται του Γ! Συντάγματος άνεχώρησαν διά τό Μέτωπον

Ή άστυνομία εχει σλας τάς

σύλληψιν του δολοφόνου.

τό κοινόν άπαιτεL

____________διά τήν αμεσον

αύτης της ταινίας.

άπόδεΙξις

έπανάληψις

εύλογία

ύπό του κόσμου.

Αύτός ό διπλωματικός ύπάλληλος εΙναι αν~ρωπoς μεγάλης

Μεταξύ των δύο αύτων άν~ρώπων ύπάρχει ενα μεγάλο

'Όλο ι ξέρουν _ _ των γυνα ι κων.

ΟΙ βουλευταί του δημοκρατικου κόμματος εύρίσκονται εΙς

Ικανότης

μLσος

μυστικόν

εξαρσ~ς

μίαν κατάστασιν έ~νικης •

"Εν έκ των χαρακτηριστικων αύ,,::ου του λαου γνώρισμα

εΙναι ή φιλοξενία.

Ύπάρχει πάντοτε άτομικου πολέμου.

οΙ "Eλλη~ες σήμερον ζουν εΙς μεαν κατάστασιν γενικης

619
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Verbs:

ο ί 'Έλληνες τήν γλωσC1αν των παρά τάς ξένας

έΠLδρομάς καε κατοχάς*.

δLατηρω

Πολλοε στραΤLωτες

Alamein.

Ή έπανάστασLς

Αύτοκράτορος.

εΙς τήν μάχην τον ΕΙ

ύπ6 των στραΤLωτων τοu

άνδραγα-&ω

καταπνΙγω

οι Ιατροε τo~ νοσοκομεΙου μας εtναL τελεΙως

εΙς τήν έξυπηρέτησLν των άσ-&ενων των.

Ή κλΤσLς του πρ6ς τ6ν σουρεαλLσμ6ν μετά

τ6 230ν ~τoς της ήλLκtας του.

----------------------------------~---

* ή κατοχή • occupation; possession

620
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Unit 60

'Greek. Histoη ,

ή γενετειρα

κα~Όν, κα~'ην, κα~Ό

όργανώνωΙόργανω (όργανώσω)

φ~ανω (φ~ασω)

ή πο\ιορκΙα

λεπτομερως

φιλολογικός, -ή, -όν

ή έξερεύνησις (-εως)

ή άποικΙα

τό παραλιον

κα~ιστω (καταστήσω)

ένωνομα ι (ένtό'&ω)

ή έξαπλωσις (-εως)

ή έΎKα~εδρυσις (-εως)

κατακτωμαι (κατακτη~ω)

ή αύτοκρατορΙα

έξελληνεζομαι (έξελληνισ~ω)

ή πτWΣις (-εως)

ή ύποδούλωσις (-εως)

κα~oλικός, -ή, -όν

ή άπελευ~ερωσις (-εως)

συμπολεμω (συμπολεμήσω)

ό σύμμαχος

κεντρικός, -ή, -όν

ό στόχος

ή εισβολη

621

birthplace

in vhich

moreover

to organize

to arrive

siege

in detail

philological, literary

exploration

colony, settlement

coast, beach, seashore

to establish, appoint

to unite

spreading

installation

to be cooquered

empire

to be Hellenized

falling, fall

subjugation

universal, general, catholic

liberation

to fight together

ally

central

target

invasion
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ή συμπολ ιτε ία

έπανευρίσκω (έπανεύρω)

conIederacy, federation

to find aEain

Ή Έλλάς ύπηρξεν ή γενέτειρα της Δημοκρατίας. Ή Ιστορία της άρχίζει

άπ6 τ6 ετος 4.000 π.Χ. δηλαδή άπ6 τήν περίοδον κα~'ην οί λαοί οΙ όποιοι κατώ

κουν εΙς τήν νησον της Κρήτης εϊχον άναπτύξει εναν μεγάλον πολιτισμ6ν γνωστ6ν

ύπ6 τ6 8νομα υΜινωΤκ6ς". Ό πολιτισμός o~τoς έπηρέασεν Βλους τούς Έλληνικούς

λαούς, οΙ όποιοι κατώκουν εΙς τήν Έλληνικήν χερσ6νησον. οΙ λαοί δέ o~τoι

άνέπτυξαν ετι περισσ6τερον τ6ν πολιτισμ6ν αύτόν.

οΙ άρχαιοι υΕλληνες ~ργάνωσαν μεγαλας ναυτικας καί στρατιωτικάς έκστρα

τείας καί άνεκάλυψαν πολλάς χώρας πέριξ της Μεσογείου καί Μαύρης θαλάσσ~ς φ~ά

σαντες μέχρι του Καυκάσου. Μία άπ6 αύτάς τάς έκστρατείας, ή πολιορκία της

τροίας άναφέρεται λεπτομερως εΙς τήν πρώτην μεγάλην φιλολογικήν έργασίαν του

Όμηρου την 'Ιλιάδα την όποίαν εγραψεν o~τoς τό 950 π.Χ. περίπου. Κατά τ6

διάστημα αύτων των έξερευνήσεων καί έκστρατειων πολλαι άποικιαι Ιδρύ~ησαν ύπό

των Έλλήνων εΙς τήν Μεσόγειον, Μ. Άσ{αν και εΙς τά Boρειo~Aφρικανικά παράλια.

Κατά την κλασσικήν περίοδον ή Έλλάς άπετελειτο έκ μικροπολιτειων, αΙ

μεγαλύτερα ι των όποίων ~σαν αΙ Ά~ηναι, ή Σπάρτη καί αί Θηβαι.

Έπειδη οΙ ά~λητικoί άγωνες καί αΙ παιδιαί ~σαν κάτι τό πολύ σημαντικόν

την περίοδον ταύτην ώργανώ~ησαν οι περίφημοι 'ολυμπιακοί Άγωνες, οΙ όποιοι

κατέστησαν τήν ά~λητικήν Ιδέαν ά~άνατoν. Ή Ιδέα αϋτη κα~ώς καί τό εντονον

πνευμα της άνεξαρτησίας καί της άγάπης πρός την έλευ~ερίαν εκαμαν τούς άρχαί

ους 'Έλληνας ικανούς νά νικήσουν τούς Πέρσας εΙς τάς μάχας αΙ όποιαι εγιναν

περίφημοι εΙς τήν ιστορίαν του εύρωπατκου πoλιτισμoυ---Mαρα~ών, Θερμοπυλαι,

Σαλαμ,ίς καί Πλαταιαί.

ΑΙ Έλληνικαί μικροπολιτειαι ήνώ~ησαν ύπ6 του Μ. Άλεξάνδρου ό όποιος

ηρχισε μίαν νέαν περίοδον έξαπλώσεως του έλληνικου Ιδανικου δια της ένοποιησεως

ταύτης των Μικροπολιτειων καί της έγκα~ιδρύσεως νέων Έλληνικων άποικιων εΙς

την Μέσην Άνατολήν.

Πρ6 της γεννήσεως του Χριστου ή Έλλάς κατηκτη~η ύπό των Ρωμαίων καί

μαζί μέ &λλας περιοχας έσχηματισε τάς έπαρχίας της Ρωματκης Αύτοκρατορίας. ΑΙ

έπαρχίαι α~ται διά της παρ6δου του χρ6νου έξηλληνίσ~ησαν καί κατέληξαν εΙς τόν

σχηματισμ6ν της Έλληνικης Βυζαντινης Αύτοκρατορίας, ή όποία διήρκησε 1000 ετη
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καί έτελείωσΞ τό 1453 κατά την πτωσ"ν της Κωνσταντινουπόλεως.

UNIT 60

οΙ- 'Έλληνες τελικως άπέκτησαν την έλευ-&ερίαν των, υστερον άπό ύποδούλω-

σιν 400 έτων διά της έπαναστάσεως του 1821. Έντούτοις ό άγών διά την κα·&ολι

κην άπελευ-&έρωσιν τ~ς Έλληνικης πατρίδος διηρκησε κα-&'~λoν τόν 190ν αιωνα καί

εν ~έρoς έκ του εΙκοστου.

Ή Έλλάς κατά τόν Πρωτον ΠαΥκόσμιον Π6λεμον συνεπολέμησε μετά των Δυ

τικων Συμμάχων έναντίων των Κεντρικων Δυνάμεων. Κατά την διάρκειαν του Β!

Παγκοσμίου Πολέμου ή Έλλάς ύπέστη έπί-&εσιν έκ μέρους της Φασιστικης 'Ιταλίας

καί άργότερον έκ μέρους της Ναζιστικης Γερμανίας.

Κατά την περίοδον 1946-49 ή Έλλάς εγινε στόχος κομμουνιστικης εΙσβολης.

Μετά άπό σκληρόν άγωνα τριων περίπου έτων κατώρ-&ωσεν αυτη τn poη-&ε~~ της Άμερι

κανικης Συμπολιτείας νά νικηση τούς κομμουνιστάς κχί νά έπανεύρη την όδόν ηρός

την ειρηνην καί την εύημερίαν.

Ποία εΙναι ή έπίδρασις της Όμηρικης ποιησεως έπί της εύρωπαϊκης λογοτεχνίας;

τί άπέδειξαν οΙ στρατιωται του Λεωνίδα εΙς τάς Θερμοπύλας;

τί προσέφερε εΙς τόν Δυτικ6ν κόσμον ό Έλληνικός πολιτισμός;

τί γνωρίζετε διά τόν Μεγάλον Άλέξανδρον καί τούς διαδόχους του;

πως έξηΎεΤτε τό φαινόμενον του κα-&ολικου έξελληνισμου της Άνατολικης Ρωμαϊκης

Αύτοκρατορίας;

Ποία ~τo ή έπίδρασις του Βυζαντίου έπί της 'Ιταλικης Άναγ~ννησεω~;

Γνωρίζετε τάς αΙτίας αl- όποΤαι προεκάλεσαν την διάλυσιν* της Βυζαντινης ~ύτo-

κρατορΙας;

τ ί γνωρίζετε δ ιά τό σύσημα Milletj

Ποίαι αΙτίαι προεκάλεσαν τόν πρωτον Παγκόσμιον Πόλεμ.ον;

Ποία εΙναι η γνώμη σας διά τό βιβλίον Ρ τ& κανόνια του Αύγούστου";

Ποίος εΙναι ό σημερινός ρόλος της Έλλάδος ώς μέλος του NATOj

*(ή) δ ιάλυσ ι ς • dissolution
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Gramroatical Notes

As can be Βθθn from our units, some prepositions are used in Greek w:ίth different

cases depending οη the meaning they convey.

This can be illustrated by the follσwing chart and examples:

υΝΙΤ 60

διά

εΙς

έκ/έξ. ,
επι

κατά

παρά

πρ6

ύπ6

.
εν

Genitive

throlJgh, by means of

froιn

ση, in the time of, near,

in front of

against, according to

frσrn

before, in front of,

for, above

υnder, from, ση accoυnt

of

Dative

ση, near, for,

after, except for

near

underneath, under

the supervision σ!

in, at

Accusative

for, in regard ΙΟ

in

tσwards, against

during, through

against, near, by, less

under

Παρέμειν~ν εΙς τ6 ξενοδοχειον της Μεγάλης Βρεττανίας.

Ή άμαξοστοιχία Ά~ηνων - Θεσσαλονίκης άνεχωρησεν έξ Ά~ηνων την 10ην π.μ.

Τούς ήκoλoύ~ησαν παρά τ6 γεγον9ς οτι αύτοί ήρνη~ησαν.

ot "Ελληνες έπολέμησαν κατά των Ίταλων κ~ί Γερμανων.

Ό Περικλ~ς ~ζησεν τόν 50ν π.Χ. αιωνα.

Έν άρx~ ~τo ό λόγος.

Αύτ6ς έπ~γε είς την πατρίδα του διά της έ~νι~ης όδου.,

Αύτ6 τό κτίριον εύρίσκεται έπί τη~ όδου τάδε.

ot "Ελληνες ~ζησαν ύπό τόν ζυγόν των rερμανων έπί μίαν τετραετίαν.
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Grammatical Drill

UNIT 60

Fill in each blank with the proper form of the word given οη the right. It it is a

ηουη, use the appropriat.e form of the artic1e.

Nouns:

Άνεμενε με άνυπoμoνησί~ την ήμεραν κατά την dnoCav %ά. ,
επεσκεπτετο του.

γενετειρα

Αύτός ό νεQς άξιωματικός ~τo εΙδικός εΙς

των πόλεων.

πολιορκία

Πολλαί ελαβον χώραν κατα τό τελος του 190υ έξερεύνησις

αιωνος.

Ή Άγγλία εχασε ολας της.

Ό στόλος του έχ%ρου εύρίσκετο πλησίον των

της νησου κρητης.

. ,
αποικια

παράλιον

ρυ1tμόν.

αύτων των %εωριων εγινε με ταχύτατο ν έξάπλωσις

Σημερον ό λαός της χώρας αύτης έορταζει την έπετε ιον της έγκα%ίδρυσις

του Βασιλεως του εΙς τόν %ρόνον.

Ή μικρη αύτη χώρα εύρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων

Ή ήμερα της Κωνσταντινουπόλεως εΙς τάς χειρας

των Τούρκων 1tεωρειται ύπό του Έλληνικου λαου ώς ήμερα

άποφράς*.

Πολλά ~τoμα άπε%ανον* έκ πείνης κατα την διαρκειαν της

'ελληνικης εΙς τούς Γερμανούς.

Ή ήμερα αύτης της χώρας έορταζεται εΙς

25 Αύγούστου.

Αύτοκρατορr.α

πτωσις

ύποδούλωσις

άπελευ%ερωσις

Ό Πρω%υπουργός εγινε πολλων σχολίων.

Ή Έλλάς είναι με ολας τάς χώρας του ΝΑΤΟ. σύμμαχος

στόχος

* (ή) άποφρας = an ill-αnened day

* πε%αίνω = to die
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~λαβoν x~ραν εCς Τ~N Kεντρικ~ν

ιΙΝΙΤ 60

εCσβολ~

Ε'ίμε-&α πολιται της Άμερικανικης . •

ΕCς τόν κα-&ηγητ~ν Boγιατζ~ν &ρέσουν πoλ~ αΙ

συζητ~σεις •

'Όλοι οΙ φίλοι μας άν~κoυν εCς έκκλησίαν.

Ή Βουλγαρία, κατά τ~ν διάρκειαν του Α! Παγκοσμίου Πολέμου

ήτο ~μμαxaς δυνάμεων.

Verbs:

ΕCς τό ύπουργειον Έμπορίου -&ά πολλά νεά τμ~ματα.

Ή νέα άμαξοστο ιχ ία -:ta εΙς τόν στα-&μόν Ά-&ηνων τάς

πρω'ί νας ωρας.

συμπολιτεία

φιλολογικός

κα-&ολικός

κεντρ ικός

όΡΎαν~νω

φ-&άνω

Τ6ν ύπε~-&υνoν διά τ~ν άποτυχίαν αύτου του προγραμ- κα-&ιστω

μ:.ιτος.

Δέν ύπάρχει ή παραμικρ~ άμφιβολία οτι μία ήμέρα αύτ~ ή νησος

μετά της μητρός πατρίδος.

'ολίγον π,Jό του Β! Παγκοσμίου Πολέμου ή Αύστρία _

ύπό τοϋ Χίτλερ.

, ,
ενωνω

κατακτωμαι

ΟΙ λαοί αύτης της περιοχης

του Μ. Άλεξάνδρου.

ύπό των στρατιωτων έξελληνίζομαι

οι τουοκοι μετά των Κεντρικων Δυνάμεων EC~ τόν συμπολεμω

Α! Παγκόσμιον Πόλεμον.

Μετά &πό πολλά ς περιπετείας τά παράλια αύτης της έπανευρίσκω

ν~σoυ.
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Unit 61

'The Naval Battle ο! Navarine'

ή ναυμαχία

διανύω (διανύσω)

ή διαταραχή

παράλληλος -ος -ον

συγκινουμαι (συγκινη~ω)

ό ήρω"Gσμcς

ή έξέγερσις (-εως)

ό φακ6ς

δημιουργουμαι (δημιoυργη~ω)

ή ζύμωσις (-εως)

ή έπιρροή

ή πυλιτική

χρεοκοπω (χρεοκοπήσω)

ό άνταγωνισμ6ς

καταφανής -ής -ες

ή άπ6ΡΡΙΨΙΥ (-εως)

ό σρος

ή Πετρούπολις (-εως)

συ,νάπτω (συνάψω)

τ6 Λονδινον

βασίζομαι (βασισ~ω)

πρ6σ~ετoς -η -ον

τό αρ~ρoν

'Ιουλιαν6ς, ό

ή σύμβαqις (-εως)

α~τ6νoμoς -ος -ον

ή έπικυριαρχία

627

naval battle

to travel, go through; finish

disturbance

silnultaneous, simultaneously

to be moved, touched

heroism

revolt, uprising

lens J magni.fying glass

to be created

fermentation

influence

politics

to become bankrupt; to fa11

competition

obvious

rejection J refusal

term

Petrograd

to conclude J unite, join, attach

London

to rely on, to be based upon

additional

article, clause

Julian

treaty, pact J agreement

autonomous

suzerainty



ό σουλτανος
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sultan

UNIT 6,

ένόπλως

δυστροπω (δυστροπήσω)

δLάβημα(-ατος)

έμπόλεμος. ος. ον

ή έντολη

έφαρμόζω (εφαρμόσω)

άποδέχομαL (άπoδεx~ω)

έπεμβαίνω (έπέμβω)

άπορρίπτω (άπορρίψω)

~ετός -ή -ό

άναΚΟLvω (άναΚΟLνώσω)

ή άπραξία

ή μοιρα

ό λ ψήν (-ένος)

έΠLχεLρω (έΠLχεLΡήσω)

άποπλέω (άποπλεύσω)

έξαναγκάζω (έξαναγκάσω)

έπαναπλέω (έπαναπλεύσω)

όπό~εν

καταστρεΠΤLκός
,

-ό-η

• έκφοβ Lσμόςο

· έπίδεLξLς (-εως)η

· λέμβοςη

· συνεννόησLς (-εως)η

τό εναυσμα (-ατος)

τό πολεμLκόν

τό κανόνL

ή ταKτLKή

ύπεΡLσχύω (ύπεΡLσχύσω)

πλεονεΚΤLκός -ή -ό

έντός όλίγου

by means ο! arms

to be wayward. to act peevishly

to step; measure

belligerent

order; commission; authority

to app1y. enforce. fit. adjust

to accept

to interfere, intervene

to reject

adopted

to notify. announce

inaction

fate. destiny; degree; squadron

harbor. port

to undertake. a t tempt

to sail away

to compel. force

to sail back

whence. from where

destructive

intimidation. frightening

display. show

boat. rowlJoat

understanding

fuel; match

war ship

cannon

tactics; method

to prevail

advantageous

in a little while. shortly
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άπουσLάζω (άπουσLάσω)

τ6 ναυάγLον

άποφασLσΤLκ6ς -η -6

ή άποκατάστασLς (-εως)

αμεσος -ος -ον

έξακολου%ω (έξακολου%ησω)

άρνουμαL (άρνη%ω)

ή άναγνώΡLσLς (-εως)

δLστάζω (δLστάσω)

συγκατατί%εμαL (συγκατατε%ω)

ό έξαναγκασμ6ς

έπαναστατημένος

to be absent

shipwreck

decisive

reestablisrιment, recovery

iJ11lτιediaΙe, prompt

to continue

to deny

recognition

to hesitate

to consent, acquiesce

compu]sion

being in the state οΙ revolution

Ή ΈλληνLκη έπανάστασLς κατά των Τούρκων δLηνυε τ6 εβδομον ετος καί ή

εύρωπαϊκη δLπλωματία άντελαμβάνετο πλέον, σΤL δέν έπρ6κεLΤΟ περί μLας άπλης

δLαταραχης. 'Εκ παραλληλου ή ΚΟLνη γνώμη εϊχε συγΚLνη%η άπό τούς ήρωϊσμούς

καί την αύτο%υσίαν των άγωνLζομένων Έλληνων. Ή έπίσημος δLπλωματία δΙν

εβλεπε πλέον την έλληνLκην έξεγερσLν μέ τ6ν φακόν της Ίερας Συμμαχίας, άλλά,

ηΡΧLσαν νά δημLουργουνταL VEaL ζυμώσεLς καί νά σχηματίζωνταL ρεύματα έΠLρροης

έπί του ύπό κατασκευην κράτους. Ή πολLΤLκη του ΜέττερνLΧ εϊχε χρεοκοπησεL,

ό δέ άγγλορωσσLκ6ς άνταγωνLσμ6ς ~τo καταφανης.

Μετά την άπ6ΡΡLΨLν έκ μέρους της Τουρκίας των σρων του πρωτοκόλλου της

Πετρουπ6λεως συνηφ%η έν Λονδίνω συν%ηκη βασLζομένη έπί του πρωτοκόλλου τούτου,

άλλά καί μέ πρ6σ%ετα αρ%ρα, ή λεγομένη 'IουλLανη ΣύμβασLς (6 'Ιουλίου 1827).

ΔLά της νέας συν%ηκης:

1) Άνεγνωρίσ%η αύτ6νομος Έλλάς ύπ6 την έΠLκυΡLαρχίαν του σουλτάνου

καί

2) ΆπεφασΙσ%η νά ύποστηΡLχ%η έν6πλως τ6 δLάβημα των Δυνάμεων, έν

πεΡLπτώσεL κα%'ην %ά έδυστρ6πουν ot έμπ6λεμΟL νά δεχ%ουν τά άποφασLσ%έντα.

Εις τούς ναυάρχους Κ6ρδLγκτων ( 'Άγγλον), ΔεΡLγνύ ( Γάλλον) καΙ χέϋδεν (ρωσσον)

έδ6%η έντολη σπως έφαρμ6σουν την άπ6φασLν. ΚαΙ ή μέν Έλλάς άπεδέχ%η την
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έπέμβασLν, άλλά ή Τουρκία την άπεΡΡLψεν.

Ό 'Ιμπραημ, ~ετός υΙός του Άχμετ Άλη της ΑΙγύπτου, εΙς τόν όΠΟLον

άνεΚΟLνω~η ή άπόφασLς, άπηυ~ύν~η πρός την ΑLγυπτον καί ΚωνστανΤLνούπολLν ύπο

σxε~είς έν τ~ μεταξύ άπραξίαν. "Οταν 5μ~ς μοΊρα ύπό τόν ΗΑσΤLγγα κατέστρεψεν

είς τόν λLμενα της 'Ιτέας έπτά τουΡΚLκά πλΟLα, έπεχείρησε ν'άποπλεύση, άλλά

έξηναγκάσ~η ύπό του ΚόρδLγκτων νά έπαναπλεύση εΙς NauaPLVOV, δπό~εν ένηργεL

καταστρεΠΤLκάς έΠLδρομάς. οΙ ναύαΡΧΟL πρός έκφΟβLσμόν ~καμαν ναυΤLκην έπίδεL

ξLν εΙς τόν λLμένα του Ναυαρίνου (8 'οκτωβρίου). Ό πυροβολLσμός ύπό ΑΙγυΠΤL

ακου πλοίου ΆγγλLκης λεμβου άποσταλείσης πρός συνεννόησLν ~δωσε τό ~ναυσμα

της μεγάλης ναυμαχίας του Ναυαρίνου. σΙ ΕύρωπαLΟL εΙχον 26 πολεμLκά (11 Άγ

γλικά, 8 ρωσσικά καί 7 γαλλLκά) με 1270 κανόνLα, οΙ δέ Τουρκο-αΙγύΠΤLΟL 82

πολεμLκα μέ 2.000 κανδνLα. Ή άνωτερα 5μως ταΚΤLκη των Εύρωπαίων ύπερίσχυσε

της πλεονεκτικης ~εσεως των άνΤLπάλων καί έντός όλίγου ή τουρκοαίγυΠΤLακη άρ

μάδα εΙχε καταστραφη. Ό 'Ιμπραημ ό όΠΟLος άπουσίαζεν εΙς 'ΉλLδα, έΠLστρεψας

την έπομένην της ναυμαχίας εύρέ~η πρό των ναυαγίων.

Ή ναυμαχία, του Ναυαρίνου, εΙχεν άποφασLσΤLκην σημασίαν δLά την άποκα

τάστασιν της Έλλαδος, μολονόΤL δεν εΙχε αμεσα άποτελέσματα. Ό σουλτανος

έξηκoλoύ~η ν'άρνηται την άναγνωρισLν της 'IουλLανης Συμβάσεως καί διά τουτο

διεκόπησαν οΙ μετά της Τουρκίας διπλωμαΤLκαί σχεσεLς. Άλλ'σμως ή Άγγλία

έδίσταζε να συγκατατε~η εΙς μέτρα έξαναγκασμου. 'οπωσδηποτε ή ΈλληνLκη Έπα

ναστασLς μετά τό γεγονός τουτο άπεκτησε νεαν ζωην καί την έλπίδα, 5ΤL 5λαι αΙ

έπαναστατημεναL nEpLOXaL ~ά πεΡLελαμβάνοντο εΙς τό νέον κρατος.

τί γνωρίζετε δLά την γενLκην πολΙΤLκην του ΜεττερνLΧ ~νανΤL των έπαναστάσεων;

Ποία ητο ή κατάστασις της ΤΟVΡΚLκης Αύτοκρατορίας κατά την περίοδον της Έλλη

νLκης έπαναστάσεως;

τί ΠΡΟΘκαλεσε εΙς την Εύρωπην ό ήρω'ίκός ~άνατoς του Lord I3yron εΙς τό Μεσολόγ-

γLον;

Γνωρίζετε τούς σρους του Πρωτοκόλλου της Πετρουπόλεως;

τί ~γLνε εΙς την Έλλάδα μετά την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου;

ΠοΊαι έκ των έπαναστατημένων nEpLOXWV της Έλλάδος ~παLξαν άποφασLσΤLκόν ρόλον
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εΙς τ6ν άγωνα κατα των Τούρκων;

Τί γνωρίζετε δια τήν συν~ήκην του Καϊναρτζη;

Grammatical Dr111

υΝΙΤ 61

F:l.ll 1n each blank w:i.th the proper form of the word given σn the right. If it is a

noun. use the appropriate form of the article.

Nouns:

Αύτοί οί ναυτ~ι ελαβον μερος εΙς ενα μεγαλον άρι~μόν ναυμαχία

Πολλαί έδημιoυργή~ησαν τδν τελευταιον καιρόν διαταραχή

εΙς τό Πανεπιστημιον συνεπεί~ της στασεως μερικων έκ των

1:f.α~ηγητων.

Πολύ δλίγοι συγγραφεις σήμερον πιστεύουν εΙς τόν ήρω"ίσμός

Ό λαός αύτης της x~ρας εδρίσκεται εΙς καταστασιν •

___________ αύτης της φωτογραφικης ~ηxανης κοστίζουν μίαν

δλόκληρον περιουσίαν.

Πολλαί γίνονται σήμερον εΙς τήν Εουλήν.

Ό στρατηγός Βογιατζης έξασκει* μεγαλη έπί του

κ. Πρω~υπoυργoυ.

ΕΙς πολλούς άν~ρ~πoυς ή γίνεται πα~oς*.

Ύπαρχουν πολλων εΙδων εΙς τό έμπόριον.

Ή συν~ηκη αύτή εχει παρα πολλούς •

μερικων έφημερίδων παρουσιαζονν μεγαλο ένδιαφερον.

έξεγερσις

φακός

ζύμωσις

, ,
επιρροη

πολιτικη

άνταγωνισμός

σρος

αρ~po

τα αρ~ρα αύτης εΤναι πολύ περίπλοκα.

Ή Έλλας καί ή Τουρκία εΙχον καποτε κοινην _

έπί της Θρακης.

Ή ζω' ~ταν γεματη πα~η.
η - ---------

Μία του Έλληνικου στόλου ~α άγκυρoβoληgη εΙς τόν

σύμβασις

, ,
'Ξ:πικυριαρχ ια

Σουλτανος

μοιρα

λιμενα της Σύρου.

υΟλα τα ξενοδοχεια αύτου

* έξασκω • to exercise

* τό ro~ος = pass1σn; pathos

εΙναι Ε! κατηγορίας.
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Ό κα&ηγητ~ς τ~ς ΊστορΙας χρησιμοποιεΙ πολλάς με&όδo~ς

Αϋριο &ά γΙνουν εΙς τό στάδιον γυμναστικές

του έδό&η ή νά πρoβ~ εΙς αμεσον έΠΙδειξιν δυνάμεως.

ΕΙς τό ΤουρκολΙμανο ε~ρΙσκεται εΙς μεγάλος &ρι&μός _

, • L. ξ' 'Ν Ν 'όΔεν υΠμρχει μετα υ αυτων των ατ μων.

Αί λέμβοι αύτων των εΙναι πολύ μικραΙ.

υΝΙΤ 61

έκφοβισμός

έπεδειξις

έντoλ~

λέμβος

συν εννόησι ς

πολεμικόν

αί ΓερμανοΙ έχρησιμοποΙησαν πολύ μεγάλα

διάστημα του Α! ΠαγκοσμΙου Πολέμου.

κατά τό κανόνι

Ή του στρατηγου Ρόμμελ ~περΙσxυσε πολλάκις τ~ς τακτικ~

άρι&ι-ιητικης ύπεροχης των άντιπάλων του.

ΠoΛU όλΙγοι ~πιβαται έσω&ησαν άπό τό τραγΙ>1.ό

του "ΆρΙωνος'Ό

ναυάγιο

Αύτόν τόν ένδιαφέρει πολύ της άδελφης του. άποκατάστασις

Αί Ήνωμέναι ΠολιτεΙαι της Άμερικης έξακολου&ουν ν'άρνουνται

τ~ν της Έρυ&p~ς ΚΙνας.

Ή πoλιτικ~ δέν φέρει πάντοτε καλά άποτε-

λέσμσ:τα.

Ή συγκΙνησις αύτου του άν'&ρώπου ~τo

αί ~πάλληλoι της ήλεκτρικης έταιρεΙας &ά λάβουν _

αϋξησιν. ,
Αί δύο αύταΙ χωραι άπό της πρωϊας σ~μερoν εύρΙσκονται εΙς

κατάστασιν.

αί, φ;ισμοΙ οί, όποΙοι εγιναν πρό μηνός εΙς τ~ν ΠορτογαλΙαν

~σαν •

τά στρατεύματα του έχ&ρου εύρΙσκονται εΙς

&έσιν.

Verbs:

, ,
αναγνωρισις

καταφανης

;τρόσ&ετος

έμπόλεμος

καταστρεπτικ6ς

πλεονεκτικός

αί, σ~ρατιωται αύτοi && μεγάλας άποστάσεις, εως διανύω

στου φ&ασουν εΙς τόν προορισμόν των.
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Αί γυναικες πολύ με τάς αΙσ~ηματικάς ταινίας.-------------_.-

UNIT 61

συγκινουμαι

οί άδελφοί Παπαδόπουλοι καλά είς τ~ έξωτερικόν. δημιουργουμαι

Λόγω του δυνατου άνταγωνισμου ~ lταιρεία των

τελείως.

Ή Έλλάς καί ~ 'Ιταλία ~ά μίαν νεαν συμμαχίαν.

Ό πατερας σας πολύ εΙς τάς ύποσχεσεις των

φίλων του.

Ό προϊσταμενός craq με τό παραμικρό.

Ή κυβερνησις της χώρας σας δεν καλως τούς

ορους της συν~ηκης.

'Υπάρχει πι~ανότης οτι οΙ έx~ρoί ~ά ολους τούς

σρους μας.

Αί μεγάλαι Δυνάμεις ύπεσxε~ησαν στι δεν -&ά

ένόπλως.

ΑΙ φυ\ετικ~ί ~εωρίαι του 1α/~ηγητoυ της 'Ιστορίας _

χρεοκοπω

,
συναπτω

βασίζομαι

δυστροπω

έφαρμόζω

άποδεχομαι

έπεμβαίνω

άπορρίπτω

μετά άγανακτησεως ύπό των φοιτητων.

Τά άποτελεσματα των έκλογων ~ά

φωνικου στα~μoυ.

Κατά τά φαινόμενα οί δρασται του έγκληματος

ύπό του ραδιο-

νά

, ~

ανακοινω

έπιχειρω

σκοτώσουν καί την σύζυγον του ~ύματoς.

Ό 'αμερικανικός σ,όλος x~ες την πρωtαν πρός

αγνωστον κατεύ%υνσιν.

Τόν νά όμολογηση την άλη~ειαν.

Ό άuερικανικ6ς στόλος ~ά εΙς τά Έλληνικ& ~δατα

την ~μεραν των Χριστουγεννων.

Λόγω της άνωτερας στρατιωτικης τακτικης του ό στρατηγός

άποπλεω

έξαναγκ&ζω

έπαναπλεω

ύπερισχύω

Ρόμμελ

πάλων ΤΟ'j.

έπανειλημμενως των ΉΑγγλων άντι-

"Ολοι οί άξιωματικοί του ΓενικοU 'Επιτελείου Στρατου ~ά

_____________ έπί τρεις lβδομάδας είς τό Ιξωτερικόν.

Ή οίκογενεια Πονηρίδου νά ζη εΙς τά μαγευτι-

κ& νησι& της Έλλάδος.
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A~τ6ς δ στρατιώτης νά πυροβοληση κατά των

~x{J-pWv.

Ή κυβέρνησις α~της της χώρας νά προβη εtς

έκλογάς,

υΝΙΤ 61

• ον

αρνουμαι

διστάζω

'Ύστερα άπ6 ΠΟλλάς προσπα{J-ε (ας _

της κ6ρης του.
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Unit 62

'Modern Greek Literature'

συνυφασμένος -η -ο

πoλυ~ρύλητoς -ος -ον

γλωσσικ6ς -ή -6v

άνακινω (άνακιν~σω)

πρoσλαμβαν~ (προσλάβω)

ή όξύτης (-τητος)

τ6 κατακ6ρυφον

δημ~σιεύω (δημοσιεύσω)

ή πνοή

δημοτικιστής

ή κα~ιέρωσις (-εως)

πεζ6ς, -ή, -6

ό πεζ6ς Μγος

ήπειρωτικ6ς, -ή, -6

φαναριωτικ6ς -ή -6

ή έξαίρεσις (-~ως)

ακρως

οιζοσπαστικ6ς, -ή, ~6

ή χρησιμοποίησις (-εως)

ό ρωμαντισμ6ς

νοσηρ6ς, -ή, -ον

έ~~λ~~ανατoς -ος -ον

τ6 έλαττωμα (-ατος)

κα~αρευoυσιανoς

635

connected

much talked about

language (adj.)

to stir up; to rouse

to take, aSSUΠle, engage

sharpness, acuteness; acidity

highest point, zenith

to publish

breath, breathing

a follower ο! the demotic variety

ο! Greek

consecration

dull; ρrοsaic

prose

continental

pertaining to "Fanari" (naπ,e ο! a

section in Istanbul)

exceJCtion; exemption

eχtreπ,el.Υ

radical

utilization

romanticism

unhealthy; sickly, morbid

pining ("wishinf; for death")

defect; fault

follower of "Katharevousa"
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. ,
επτανηl!fιος

άντλω (άντλησω)

καλαίσ,:}ητος -ος -ον

~εμελιώνω (~εμελιωσω)

λαμπρύνω (λαμπρύνω)

ή γραμματεία

έγκαταλείπω (έγκαταλείψω)

κηρυγμα (-ατος)

ό πεζογραφος

ά~παζoμαι (ά~~ασ~ω)

προσκεκολλημενος -η -ο

ή έπιφύλαξις (-εως)

παραπλεύρως

islander (inhabitant ο! the Ionian

islands)

to P\JlllP up, draw up water; derive

tasteful; eloquent; esthetic

to lay folιndation, to found

to brighten

letters, literature

to abandon

teaching

prose writer

to kiss; adopt

attached

reserve

alongside; beside

Ή έξελιξις της νεοελληνικης λογοτεχνίας εΙναι συνυφασμενη με τ6 πολυ

~ρύλητoν ~γλωσσικ6ν ζητημα~ καί τα δύο παραλληλα ρεύματα, της λογίας καί της

δημοτικης παραδ6σεως. τ6 γλωσσικ6ν ζητημα, τ6 όποιον άνεκινη~η τ6ν 160ν αtwνα,

προσελαβε νεαν όξύτητα οτε ό Ί. Ψυχαρης έδημοσίευσε ~τ6 ταξίδι~ (1888) ή δε

όξύτης εφ~ασεν εtς τ6 κατακ6ρυφον κατά την περίοδον 1901-1912. Παρά τάς ύπερ

βολας του τ6 ψυχαρικ6ν κίνημα εδωσε νεαν πνοην εtς τ6ν άγωνα των δημοτικιστων

καί συνετελεσ,::ν εtς την κα~ιερωσιν της δημοτικης καί εtς τ6ν πεζ6ν λ6γον.

Εtς την ήπειρωτικην Έλλάδα έπεκράτησεν ή λογία τασις (φαναριωτικη ποί

ησις εtς παν εΙδος λογοτεχνικης έκδηλώσεως (Ά~. Χριστ6πουλος, Ίακ. Ριζος,

Νερου\6ς, Άδελφοί Λουτσοι, Γεώργιος Ζαλοκώστας καί αλλοι) με μοναδικην σχεδ6ν

έξαίρεσιν τ6ν Ίωαν. Βηλαραν, ό όποιος εtσηγη~η ακρως ριζοσπαστικην λύσιν εtς

την χρησιμσποίησιν της δημοτικης. οϊ φαναριωται ποιηταί έπαρουσίασαν έπίσης

τ6ν ρωμαντισμ6ν της έποχης, άλλα νοσηρ6ν, στυγν6ν καί έ~ελοaάνατον τ6σον, ωστε

δικαίως έλεx~η, οτι έμιμη~ησαν μ6νον τά έλαττώματα του ρωμαντισμον. την γενεαν

αύτην ήκoλoύ~ησαν ό Άχι\. Παρασχος, ό 'Άγγ. Βλάχος, ό Δ. Παπαρηγ6πουλος, ό

Σπυρος Βασιλειαδης κ.α. υΟλοι αύτοί άποτελουν την γενεαν μεχρι του 1880.
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την πραγμαΤLκην άναγέννησLν ~φερoν οΙ ΈπτανησLΟL ΠΟLητα(, οΙ dnOtOL

~ντλησαν έκ της δημΟτL)tης παραδ6σεως κα( ~γραψαν εΙς την δημOτLκην γλωσσαν.

Ή λεπτη κα( καλα(σ~ητoς ΙπτανησLακη λογοτεχνLκη παραγωγη έ&εμελ(ωσε την νεο

ελληνLκην λογοτεχν(αν. Κορυφαίος της έπτανησLακης ΠΟLησεως εΙναL δ έ~νLκ6ς

πο Lητης ΔLονύσLος Σολωμ6ς. 'Άλλη δμας άξ LoMywv ΠΟ Lητων έλάμπρυνε την νεοελ

ληνLκην γραμματε(αν, ώς.δ Άνδρέας καλβος, δ ΆΡLστ. Βαλαωρ(της, δ ΓεωργLος

Τερτσέτης, δ Ίουλ. Τυπαλδος, δ σατυΡLκ6ς Άνδρέας Λασκαρατος κ.~. Ή έπτα

νησLακη παJαδοσLς φ~ανεL μέΧΡL των νεωτέρων χρ6νων δLα του Λορέντζου Μαβ(λη,

του Γ. Καλοσγούρου, του Στεφ. Μαρτζωκη, κ.&.

Περ( τ6 1880 εδρασε φLλολογLκως εΙς τας Ά~ηνας δμας νεων, οΙ dnOLOL

έγκαταλε(ψαντες τα δεσμα του ρωμανΤLσμου κα( της κα~αρευoύσης προεκάλεσαν φLλο

λογLκην έπαναστασLν. ΕΙς την δμαδα αύτην άνηκουν δ μεγαλος 'Έλλην ΠΟLητης Κω

σ~ης Παλαμας, δ Γ. ΒLζυην6ς, δ Ά. ΠΡΟβελλέγLος, ό Γ. Δροσ(νης, δ Ί. Πολέμης,

δ 'Άλεξ. παλλης κ.~. Μετα τ6 κύρηγμα του Ί. Ψυχαρη ο Ι πεΡLσσ6τερο L έκ των

ζ L. • L. o..e. ,. ~ "λλ " λλ"πε ογρuφων ησπuσvησαν τ,ιν δημΟΤLκην, ενω α OL εμεLναν προσκεκο ημενo~ εLς

την κα~αρεύoυσαν η δLετηρησαν έΠLφυλαξεLς. ElvaL ή έποχη κατα την δπο(αν παρα

πλεύρως πρ6ς τούς παλαLοτερους Δημ. ΒLκέλαν, ΓεωΡΥLον ΒLζυην6ν, Έμ. ΡοΤδην,

• Π λ λ~ ". , ο. ,. ξ 6λ ζ L. ••• L. .JΙακ•. ο υ αν κ.α. ενεφανLσvησαν νεΟL α L OYOL πε ογρuφΟL ως ο Ι. Ψυχuρης, ο

Άλέξανδρος ΠαπαδLαμαντης, δ Άλ. Μωραϊτ(δης, δ Κ. Θεοτ6κης, ό Γρ. Ξεν6πουλος,

δ Άνδρέας Καρκαβ(τσας, δ Χ. ΧΡLστοβασ(λης, δ Άργ. ΈφταλLωτης, δ Δ~μ. Ταγκ6

πουλος, δ Ίωαν. Κονδυλακης, δ ΓLαννης ΒλαχογLαννης, ~ Παυλος ΝLρβάνας (π. Ά-

ποστολ(δης), δ Άντ. Τραυλαντωνης, δ Δημoσ~ένης Βουτυρας, δ Σ. Μελας κ.~.

ΠοΤα βLβλ(α νεο-Έλληνων συγγραφέων ~xετε δLαβασεL;

Σας άρέσεL τ6 βLβλ(ον του Ν(κου Καζαντζακη 'ΆΑΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ";

Τ( ε~δoυς φLλοσοφ(α παρουσLαζεL τ6 βLβλ(ον αύτ6;

Νομ(ζετε 3ΤL δ Ζορμπας ήμπορεί να ζηση εΙς την περ(πλοκη κα( γεματη άπαLτησεLς

έποχη μας;

'Έχετε δLαβασεL ΠΟLηματα τού Καβαφη; "Αν να(, nOL6 πο(ημα σας άρέσεL

πεΡLσσ6τερο;
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ΠοΙα εΙναι ~ βα%υτfρα ~ννoια τo~ πoι~ματoς τοU Kαβ~φη'~& τεCχηU

Σ~ς &ρfσει d ΣEφ~ρης; Γνωρεζετε ~να Ικ τ~ν ποιημ&των του;

Grammatical Drill

UNIT 62

Fill in each b:ank with the proper form of the word given ση the right. Τ! it 15 a

nσυn, use the aΡΡroΓriate fornι of the artic1e.

Nouns:

Ή κατ~στασις πρoσ~λαβε vfav

ξύ τ~ν δύο αύτ~ν χωρων.

εΙς τ~ς σχfσεις μετα- όξύτης

Ό &δελφός σας μετ& τόν πόλεμον εφ%ασε εΙς

της καρριfρας του.

ToU αρεσc ν'&ποκαλη τ~ν συζυγόν του μου.

οϊ περισvότεροι τ~ν Έλλ~νων εΙναι

Πολλαε αΙτΙαι συνfβαλλον εΙς τ~ν αύτης της

γλώσσης.

ΕΙς ολους τούς κανόνες ύπ&ρχουν

αύτης της μηχανης εΙναι άπαραετητος δι&

τ~ν λειτουργεαν του Ιργοστασεου.

Αϊ τελευταιαι δεκαετεαι τοU 190υ αιωνος, ήτο μΙα περεοδος

έντόνου

Αύτός ό κύριος εχει πoλλ~

Αϊ φη~εζoνται δι& τ~ν ώραιοτητ& των.

κατακόρυφον

πνo~

δημoτικιστ~ς

κa%ιfρωσις

έξαΙρεσις

χρησιμοπο [ησις

ρωμαντισμός

έλάττωμα

έπταν~σιoς

Ύπ&ρχουν πολλ& εtδη •

οϊ

ρωμαντικοε.

αύτης της περιόδου ήσαν νοσηρά

κ~ρυγμ:x

πεζoγρ~φoς

Αϊ τελευταιαι &πoφ~σεις της κυβερν~σεως προεκάλεσαν μεγ~λας

εΙς τ~ν κoιν~ν γνώμην.

Ύπάρχει εΙς μεγ~λoς &ρι%μός διαλfκτων εΙς

αύτ~ν τ~ν χώραν.

"Ολοι οϊ ύπ&λληλοι αύτης της έταιρεΙας πρfπει ν~ πηγαενουν

εΙς τ~ν έργασεαν των
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τό κλιμα της Γερμανίας εΙναι

ΑΙ Ιδεαι αΌτου του κόμ,.J.ατος -&εωρουνται πολύ •

τ6 κλιμα αΌτης της νησου εΙναι πολύ •

Ή άρχιτεκτονικη του Παρ-&ενωνος εΙναι πολύ •

Verbs:

UNIT 62

ήnειρωτικός

ριζοσπαστικ6ς

νοσηοός

καλαίσ-&ητος

τ6 ~πoυργειo Έξωτερικων πρό διμηνου 500 νεους

~παλληλoυς.

τ6 πολιτικ6ν ζητημα τ6 δποιον

δων -&α προσλαβη νεαν δξύτητα.

ύπ6 των έφημερί-

προσλαμβανω

. ~

ανακινω

τ6 πολυ-&ρύλητον αΌτ6 αρ~ρoν πρ6 5ετίας εΙς

την έφημερίδα "Κα-&ημερινη".

δημοσιεύω

ΟΙ συγΎραφεις της πολεως μας ολας τας πληροφορίας άντλω

των έκ της βιβλιo-&η~ης της 'Ακαδημίας.

ΟΙ μουσικοί της έπτανησιακης σχολης την νεαν

μ~υσικην εΙς την Έλλαδαν.

την καί εφυγε εΙς τ6 έξωτερικ6ν.

639
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έκπρόσωπος

ή κριτική

εμμετρος

ή δραματουργία

νεκρός -ή -6ν

μετεπειτα

κυριαρχω (κυριαρχήσω)

~εατρικ6ς -ή -6ν

άναδεικνύομαι (άναδειx~ω)

μεγάλως

ή άνύψωσις (-εως)

ή 'ίδρυσις (-εως)

έπαγγελματικός -ή -6ν

ό ίστορικός -ή -όν

ό ~εμελιωτης

ή λαογραφία

ό γλωσσολόγος

representative

criticism

in verse, metrical

dramaturgy

dead

afterwards, then

to rule

theatrical

to rise

greatly

elevation, raising

founding, establishment

vόcational, professional

historian

founder

folklore

linguist

Ή λυρική ποίησις παρουσίασεν έκλεκτούς έκπροσωπους, ώς τόν Κ. Κρυστάλ

λην, Μ. Μαλακάσην, Ί. Γρυπάρην, Κ. Χατζόπουλον, Λαμπρον Πορφυραν, Ζ. Παπαντω

νίου, Άλεξ. Καβάφην, Σωτ. Σκίπην, "Αγγελον Σικελιανδ , Κ. Βάρναλην, Ν. Καζαν-

τζάκην κ.α.

Είς την λο'(οτεχνικήν ItΡιτιιtην άξιόλογας ύπηρξεν ή έργασία του Ί. Πολυλα,

του Έμμ. ΡοΤδου, του Άγγελου Βλάχου, του Κ. Παλαμa, του Γρηγ. Ξενοπούλου, του

Ζ. Παπαντωνίου, του Φ. Πολίτη κ.α.

Είςτό ~εατρoν έν άρχη παρουσιάσ'7η εμμετρος δραματουργία με <.<. νεΚ9α γλωσ

σαν καί νεκρά ~εματα~. Τεχνικωτερον εγραψαν ό Δ. Βυς,άντιος, ό Δ. Βερναρδάκης,
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ό Σ. Βασιλειάδης, ό Δ. Κορομηλας, ό Κλ. Ραγκαβης, ό Mrταμπης 'Άννινος, ό Ν.

Λάσκαρις "κ.α. Ό Άντ~νιoς Ματεσης ~γραψε τ6 μ6νον κοινωνικ6ν δραμα της ~πo-

χης, τ6ν ~ Βασιλικόν.». Είς τ6 μετεπειτα -&εατρον κυριαρχει τ6 πλούσιον εργον

τo~ Γρηγ. Ξενοπούλου. "Άλλοι &ξιόλο'(ΟΙ -&εατρικοί συγγραφεις &νεδείχ-&ησαν ό

Γιαννης Καμπύσης, ό Κ. Χρηστομανος, ό Παυλος Νιρβάνας, ό Π. Χόρν, ό Δ. Ταγκό-

πουλος, ό Σ. Μελας, ό Τ. Μωραϊτίνης, ό Θ. Συνοδιν6ς, κ.α.

Μεγαλως συνετελεσεν είς την &νύψωσιν του -&εατρου ~κτ6ς της συστηματικης

-&εατρικης κριτικης καί ή ϊδρυσις -&εατρων καί έπαγΥελματικων σχολων -&εατρου,

ίδιαιτερως.του Βασιλικου Θεάτρου (1900), τo~ όποίου ή λειτουργία ~YLVE συστη

μαΤLκη μ6νον &πό του 1932.

Είς τάς ~πιστημας διεκρί-&ησαν μεγαλοι ~ΠLστημονες, ~ς ό tσΤΟΡLκός Κ. Πα

παρηγόrτoυλoς, ό ~Eμελειωτης της λαογραφίας Ν. Πολίτης, ό γλωσσολόγος Γ. Χατζη-

δαΚLς κ.α.

Τί εΙδος -&εατρου σας &PEcrEL;

Σας &ρεσουν τά εργα του ΠLραντελλο;

ΉμΠΟΡΕιτε ν'&ΡL-&μησετε τούς σποuδαLοτερους σηuεΡLνούς Άμερικανούς -&εαΤΡLκούς

συγγραφεις;

Σας &ρεσουν at ΚωμωδίαL τo~ ΆΡLστοφανη;

Ποια ~κ των EPYiJJV Tennessee Hilliams σας &ρεσουν ;τεΡLσσ6τεΡΟ;

Ποιαι EIvaL at τάσεις των σημεΡLνων ΆμεΡLκανων -&εαΤΡLκων συγγραφεων;

Grammatical Drills

Fill in each hlank wit11 the proper form of t.he word given ση the rie:ht. If it is a

n01ffi, l1se the aiJpropriate form of the article.

jjouns:

_____________ του ΈλληνLκου &-&ληΤLσμου ~'&ναxωpησoυν

αϋριον διά την Άγγλίαν.

Είς τούς υΕλληνας &ρεσει πολύ

έκπρόσωπος

ΚΡLτLκη

'Εφετος ή σχολη _ δενπρόκεLταL να λεLτουΡγηση.
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Πολλαί αΙτίαι συνετελεσαν εΙς την της άμερικανι- άνύΨωσις

κης μουσικης εΙς την Έλλάδα.

___________ της έ~νικης Τραπεζης συ~ετελεσ~η πρό 20ετίας. ϊδρυσις

A~ Ιστορίαι α~ταε δεν ~xoυν o~δεμεαν σχεσιν με τας παραδόσεις λαογραφία

της Έλληνικης •

Ή του Καβαφη άρέσει πολύ εΙς τούς διανοουμενους. ποίησις

Ύπαρχουν πολλα ε'ίδη ποιησεων.

υολοι στρατι~ται μετεφερ~ησαν άερoπoρικ~ς εΙς

την πατρίδαν των.

Ό άδελφός της συζύγου σας είναι ό καλλίτερος _

κριτικός της πολεως μας.

ΕΙς τας Ά~ηνας ύπαρχουν πολλαί σχολαί.

ΕΙς την Διπλωματικην Σχολην του 'ynoVPYECov Έξωτερικ~ν

της Άμερικης έργαζονται πολλοί •

Verbs:

οΙ διαδοχοι του Μ. Άλεξανδρου έπε ΠΟλλούς

αΙ~νας εΙς τας χωρας της Μεσης Άνατολης.

A~τός εΙς εναν μεγαλον καλλιτεχνην.
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~μμετρoς

νεκρός

~εατρικός

έπαγγελματικός

γλωσσολόγος

κυριαρx~

άναδεικνύομαι
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ή άπωλεια

κληDοδοτω (κληροδοτήσω)

τ6 άτύχημα (-ατος)

ή διrλωσσία

ή άτροφία

χαρακτηρίζω (χαρακτηρίσω)

κα-&'ολην

έπερχομαι (έπελ-&ω)

ή άπελευ-&ερωσις (-εως)

ό βίος

προφορικ6ς -ή -6ν

ή κ&-&αρσις (-εως)

ό έξευγενισrlός

ή υ~o-&ετησις (-εως)

ή ύπερηφανεια

λάμπω (λάμψω)

τ6 μεγαλειΌν

ύπερλαμπρος -ος -ον

ή κληρονομία

τ6 πλη-&ος

συσσωρεύω (συσσωρεύσω)

ή μεταχεΙρησις (-εως)

ή δημοτική

ή τελειότης (-ητος)

άσήμαντος

όλωσδιόλου

643

10ss

to beqneath

mj sfortune, mishap

bi1ingua1ism, diglossia

atrophy

to characterize

entire

to come υροη; fa11 υροη, befal1,

happel1, occnr

1Ιberatiοn

1ife

ora1, verba1

pnrificatiol1

el1noblement

adoptiol1

pride

to shine, glitter

grandeιIr

sp1el1did, resplendent

il1herjtal1ce

crowd, mu1titude

to accιιrrnI1ate

usage, use

popu1ar, demotic language of

Greece

perfection

insΙgnificant, unimportal1t

a1together, who1ly



ή άηδία

ύπερπλεονάζω (-σω)

τό ε'ίδωλον
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disGust, nausea

to superahOlInd

idol

υΝΙΤ 64

παραδέχομαι (παραδεx~ω)

ή φ~oρά

ή έγκ~τάλειΨις (-εως)

άπλουστεύω (άπλουστεύσω)

"ινα

ή προσέγγισις (-εως)

to accept

destruction, waste, damaGe

abandoJΊment

to simplify

to, that; ΒΟ that; in order to

approach, apfJroximatiσn

Ή έπί αΙώνας δουλεία καί άπώλεια άνεξαρτη~ίας του έλληνικου ε~νoυ; έ-

Weηροδ6τησαν εΙς αύτό μεταξύ πολλων αλλων προβλημάτων καί δεινων τό άτύχημα της

διγλωσσίας, διγλωσσίας ή δποία έγεννη~η ώς άποτελεσμα της γενικης άτροφίας ή

όποία έχαρακτηρισε την άναπτυξιν της φιλολογίας καί καλλιεργείας των γραμμάτων

κ,:x~'6λην την διάρκειαν της ΤουΡΚΟΚrJατίας. Οϋτω, οταν έπηλ~ε μετά την έπανάστα

σιν του 1821 ή άπελευ~έρωσις του Έλληνικου υE~νoυς, τό ε~νoς αύτό εύρέ~η x~'ρίς

γραπτην γλωσσαν, ή όποία ~ά άνταπεκρίν~τo εΙς ολας τάς άνάγκας του νέου έλευ~έ

ρου πολιτικου του βίου. ΠολλαΙ γνωμαι διετυπώ~ησαν τρεις των όποίων είναι

εύρέως γνωσταί. O~ όπαδοί της πρώτης γνώμης έζητησαν σπως ώς γραπτη γλωσσα του

'Έ~νσυς χρησιμεύση ή άρχαία Έλλην ικη, ο ~ όπαδο ί της δευτέρας γνώμη; έξέφρασαν

την Ιδέαν σπως ό γραπτός λόγος ΠΡΟύαρμοσ&η πρός τ6ν έπικρατουντα προφορικόν καί

o~ όπαδοί της τρίτης γνώμης μέ άρχηγόν τόν Άδαμάντιον Κοραην έζητησαν σπως διά

της κ~~αρσεως του προφορικου λόγου έπιδιωx~η ό έξευγενισμός της γλώσσης. Ή

γνώμη του Άδαμαντίου Κοραη έπεκράτησε τελικως των δύο αλλων, καί οϋτω ή ~α~α

ρεύOιJσα υίσ&ετη~η ώς ή έπίσημος γλωσσα του νεου Έλληνικου 'Έ~νoυς. Ή υίο&έ

τησις της κα~αρευoύσης έδημιούργησε εΙς τούς 'Έλληνας της έποχης έκείνης αϊσ~η

μ:χ μεγάλης ύπερηφανείας. ΕΙς την φαντασίαν αύτων ελαμψεν ολο τό μεγαλειον της

άρχαίας Έλληνικης γλώσσης καί ή ύπέρλαμπρος κληρονομία της άρχαίας Έλληνικης

φιλολογίας. Άλλα μα'ί με ολα αύτα τα εύγενη αΙσ~ηματα ενα αλλο πλη~oς προβλη

ματων έσυσσωρεύ·~η λόγω των ύπερβολων αί όποια ι παρoυσιασ~ησαν ώς πρός την μετα

χείρησιν της γλώσσης. o~ ύπερβολές των λογίων δεν 1Χφησαν τουλάχιστον τόν λαόν

6Ι~
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ν'άπολαμβανη την κα~αpεύoυσαν ή όποία κατα την διαρκειαν των Βυζαντινων χρ6νων

εΙχε φ~αση εΙς τελει6τηταν. Μικροί καί μ~λλoν άσημαντοι γραμματικοί τ~πoι ot
όποιοι έπί αιωνες έχρησιμοποιουντο ύπα του λαου, όλωσδι6λου εξαφνα έχαρακτη

ρίσ~ησαν ώς λα~η καί επρεπε ν'άλλαx~oυν. Καί οτε έντευ~εν ή άηδία ύπερπλε6να

σε εκανε την έμφανισίν του τ6 εργον του Ροίδου, τα Εϊδωλα, τ6 όποιον δια πρώτη

φοραν παρεδfχ&η οτι ή λεγομfνη φ~oρα τ~ς γλ~σσης εΙναι καταστασις φυσιολογικη,

ατι ή λsγομfνη δημοτικη γλωσσα εΙναι γλωσσα πλουσιωτάτη. Άλλα ό Ροtδης ό ό

ποιος άντεληφ~η την κατάστασιν μf πολύ ρεαλισμ6 δfν έπρ6τεινε την έγκαταλει

ψιν τ~ς Kα~αρευoύσης, άλλα έπρότεινε οπως αtτη dπλουστευ~~ Τνα μίαν ή~fρα κα

ταστ~ δυνατη ή προσfγγισις αύτ~ς μ~ τ6ν προφορικ6ν λ6γον.

Gra~~atical Drills------------------
Fill in each blank wi th the proper forrn of the word given ση the rigl1t. If it is a

nOlffi, use the appropri ate form of the artic1e.

Ή μετάβασις α:ύτου του έπιστημονος εΙς την Γερμανίαν ~τo άπωλεια

_ ____________ δια την Έλλαδα.

ΕΙς την oΙκoγ~νειαν Τριανταφύλλου συνfβησαν πολλά άτύχημα

τ6ν τcλευταιον καιρ6.

τα μ~λη του σώματο; αύτου του ν~o~ πασχουν άπ6

ot "Ελληνες έορταζουν αtριον την ήμ~ραν _

των άπ6 τούς Τούρκους.

τό βιβλίο αύτου του συγγραφ~ως φέρει τ6ν τίτλον

καί πολιτεία του Άλ~ξη Ζορμπα.

Ή βασικη Ιδέα του βιβλίου του DAH'I'E "Θεία: Κωμωδία" εΙναι

της ψυχης.

Ή συστηματικη έκπαίδευσις έπέτυχε τελικως _

, ,
ατροφια

άπελευ~~ρωσις

βίος

κα~αρσις

έξευγεν ισμ6ς

των βαρβαρων
, ~

αυτων.

"Ολα τα πιστοποιητικα αύτου του παιδιου ~α υtο~fτησις

εΙναι ετοιμα αtριο.

Ή Έλfνη ~ταν σήμερα ε Ις τα της!

645
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Ό γυιός σας ~6 λ&βη μία πoλ~ μεγ6λη _

'Ένα μεγαλο ξένων τουριστων ~α έπισκεφ~η έφέτος

την Έλλάδα.

UNT'l' 6~

κληρονομία

πλη~oς

ΕΙς τo~ς φοιτητας της ταξεώς μας άρέσει •

αύτων ,ων παιδιων άπαιτει μεγαλην προσοχή. μεταχείρησις

δημοτική

Ή άρχιτεκτονική ΤO~ π~ρ~ενωνoς πρo~αλει τ6ν

~αυμασμ6ν των ξένων τουριστων.

οί τρόποι ~ύτo~ τo~ ξένου διπλωματου προκαλουν

τελειοτης

άηδία

Ό 1JJrd Ryron ήτο της έποχης του.

της μηχανης αύτου του άεροπλ&νου εΙναι έμφανής.

της περιοχης αύτης ητο άπαραίτητος δια

ε'ίδωλον

φ~oρ&

έγκατάλειψις

στρατηγικo~ς λόγους.

~~.i~~~~!~~;,

Αυριον την πρωtανοί φοιτηταί της έλληνικης ταξεως ~& δώσουν

τό πρωτο μέρος έξετασεών των.

ΕΙς τo~ς κ6λπους αύτης της κυβερνησGως ~α μία

μεγάλη άλλαγή.

προφορικός

έπέρχο;.ιαι

Ό ηλιος σήμερον πoλ~. λάμπω

Ή κακή μεταχείρησις αύτων των πλη~υσμων

πλη~oς προβλημ&των.

Το εΙδος αύτου τουέμπορεύματος

στηματα των Ά~ηνων.

Αύτός δέν ποτέ τά λ&~η του.

Ό κα~ηγητης αύτης της γλώσσης γνω~ίζει πως να

την διδασκαλίαν της.

"ένα

. ,
εις τα κατα-

συσσωρεύω

-δπερπλεονάζω

παραδέχομαι

άπλοuστεύω

οί άρχαιοι "Ελληνες εΙς την άν~pωπoτητα δλον

τ6ν μεγάλον πολιτισμ6ν των.

Πολλοί τόν τρελλ6ν.

6~6

κληροδοτω

χαρακτηρίζω
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ή άπλοποίησις (-εως)

μεταβατικά

(ή) Άττικη (διαλεκτος)

ρητως

τό π6ρισ~α (-ατος)

εκτοτε

ή προσαρμογή

κρίνω

ή περιφρόνησις (-εως)

έξoμ~λύνω (έξομαλύνω)

πλουτίζω (-σω)

κα&ιστω (καταστησω)

τό δργανον

πρόσφορος -ος -ον

ή άκρ6της

ούδεποτε

έφευρίσκω (έφεύρω)

ό μ':Χλλιαρισμός

κορυφουμαι (κoρυφω~ω)

ή μετάφρασις (-εως)

τ6 Εύαγγελιον

ό κανών (-όνΟζ)

άπαγορεύω (άπαγορεύσω)

ανευ

εγκρισις (-εως)

simplification

gradlJally

Attic dialect

expressly, θΧπΕcitly

caΙcuΙatiσn, ιieduction, result,

inference

since; from that t~ne

adaptation, adjHstment, application

to jυdεe, reason, think, deem

contempt

to smooth, level, settle

to enrich, make rich

to cοnst.ίt'1te, estal)lish, render

instrlurιent

slJitahle, proper, fit, useful

eJCt.remely

never

to invent

o'I9rsimplification and exaggeration

of the dhimotiki

to reach a cliJllax; clllminate

translation

Gospel

rule

to prohibit

without

approval, approbation

647



ή έκκλησία

ή διαμάχη

ή βελτίωσις (-εως)

τ6 σύγγραμμα
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C!11irch

iJnpro\'ement

literar.y worl(, wri. ting

υΝΙΤ 65

Κατά τόίδιον χρονικ6ν διάστημα περίπου ό κα-&ηγητης του Πανεπιστημίου

γλωσσολόγος Χατζιδάκις διετύπωσε τας ίδεας καί άρχας καί έδίδασκεν στι ή

άπλοποίησις των τύπων ή όποία παρουσιάζεται είς την όμιλουμενην γλωσσαν, ήτο

έξελιξις φυσιολογικη. Άλλά ό Χατζιδακις αν καί έγνώριζε περισσότερον παντ6ς

αλλου τόν πλουτον της δημοτικης γλώσσης, δεν πρσετεινεν την έγΗ-ατάλειψιν της

κα-&~ρευoύσης άμεσως, άλλά τουναντίον πολύ μεταβατικά δια να κατωρ-&ω-&η ή συγ

χώνευσις α~της έντ6ς της όμιλουμενης γλώσσης. ΣυΎx~όνως έδίδαξεν στι ή λογία

παράδοσις φ~ρει την κα-&αρεύουσαν ~ς έξ~λιξιν καί α~της της Άττικης καί ~στερoν

της Κοινης γλώσσης διά μ~σoυ των αίώνων, ~ς έξ~λι(,ιν γενoμ~νηνίm6 του λογίου

Έλληνικοσ Η-όσμου. Καί ό Χατζιδακις μαλιστα ρητως άνεγνώρισε στι ~πηρξε δυ-

υτύχημα μεγαλο στ ι άπ6 δύο η τρ ιων α tWVJJV ησαν αγνωστα τα πορ ίσματα της γλωσ

σολογικη; έπιστrιμης καί στι εκτοτε δ~ν έπεδιώχ-&η ή προσαρμογη του γραπτου λόγου

πράς τόν προφορικόν, άλλα, εκρινεν στι λ6γω της λογίας παραδ6σεως δ~ν ητο δυνα

τόν να έγίνcτο α~τό έκείνην την έποχην.

Ώς μία αλλ η άντίδρασις έναντίον του λογιωτατισμου Η-αί συνεπως της κα-&α

ρευ~ύσης έπαρουσιάσ-&η εϊς αλλος γλωσσολόγος ό Ψυχαρης. Ό Ψυχαρης έπ~δειξεν

τελείαν περιφρ6νησιν πρός την λογίαν παραδοσιν του ε-&vους, καί έπεχείρησεν να

έξομαλύνη τήν δημοτικην γλωσσαν καί να πλo~τίση α~την, δια να την καταστηση

δργανον πρ6σφορον πρός αμεσον χρησιμοποίησιν καί έν τω πεζ~ λ6γω. Ή έπίδρασις

του Ψυχαρη ~πηρξεν καταστρεπτική, δια την γλωσσολογικην έξελιξιν έν Έλλαδι,

δχι δε τ6σον α~τoϋ, σσον των μα-&ητων καί όπαδων του, οί δποιοι τ6ν ύπερ~βησαν

είς ά~ρότητας καί ~περβoλας ~ς πρός την διδασΗ-αλίαν της γλώσσης. N~αι λ~ξεις

καί νέοι σροι, οί δποιοι o~δ~πoτε έχρησιμοποιη-&ησαν ~π6 του έλληνικου λαου,

έφευρ~-&ησαν δια να άνταποκρίνωνται πρ6ς τας ν~ας γραμματικας κατασκευας των

Η-α-&ηγητων α~των.
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οϋτω ώς εΙναι φυσικόν ή ύπερβολη της άντιδρασεως κατα του λογιωτατισμου

~πfφερεν, φυσικ~ τω λ6γω,μεγαλην άντίδρασιν κατά του μαλλιαρισμου ώς άπεκληθη

ή προσπαθεια τ~ν περί τόν κ. Ψυχαρην ή δf άντίδρασις αϋτη ~κoρυφώθη κατα την

περίοδον τ~ν λεγομfνων Eύαγγελικ~ν οτε, ή περί τόν Ψυχαρην καθηγηταί καί φοιτη

ταί ~πεχείρησαν την μεταφρασιν του Εύαγγελίου είς την μαλλιαρην δημοτικην γλ~σ

σαν ανευ της συγκαταθεσεως της έκκλησίας, μεταφρασιν την όποίαν αί κανόνες της

~κκλησίας άπαγορεύουν αν~υ ρητη; ~γκρίσεως αύτης της ~κκλησίας. Ή λαϊκή

., "ί 'δ ' α ,ιv L. ,,, L. (Ι
αγανακτησις ~ οπο α ε ημιουργηνη εκ της μεταφρuσεως ταυτης εφτασε Τu ορια

~παναστασεως. 'ολίγα ~τη μετα τα Εύαγγελιακα ~λθoν τα Όρεστειακα αν δf τα

πρ~τα ~σαν δικαιολογημfνα ~κ της βαθυτατης συγκινησεως την όποίαν έπροκαλεσαν

είς τόν Έλληνικόν λαόν, τα ~pεστειακα δfν παρουσίαζαν κανfναν λόγον καί κανf-

ναΥ σκοπόν. Καί αμως εγιναν άφορμη βαθείας συγκινησεως καί ~φερoν τ~ν έλληνικην

κοινωνίαν είς ~μπό\εμoν καταστασιν, μέχρι του σ1μείου ώς να ρεύση αΙμα είς τα

πεζοδρόμια τ~ν Άθη\l~ν. Καί αλα αύτα συνfβησαν δια τόν άπλόν λόγον του ατι εΙς

λόγιος μετέφρασε την UΌρfστειαν"είς την δημοτικην καί ~πρόκειτo ή παραστασις

αύτης να γίνη είς τό βασιλικόν &fατρον.

Αϊ διαμάχαι καί ύπερβολαί μεταξύ τ~ν λογίων ~συνεχίσθησαν Η,αθ'αλη'ν την

διαρκειαν του 190υ lΧί~νOς, καί συνεχίζονται άκόμη καί σrιμερον. 'Άν καί μf την

πάροδον τ~ν ~των καποια βελτίωσις ~σημειώθη ώς πρός την μεταχείρησιν της γλώσ

σης, τουλαχιστον είς τόν προφορικόν λόγον καί την λογοτεχνίαν, ~ντoύτoις ή ίδία

κατάστασις ~πικρατει είς τας ~φημερίδας καί ~πιστημoνικα συγγραμματα καί βιβλία.

Ποία αλλη γλ~σσα ~κτός της έλληνικης εχει τό πρόβλημα της διγλωσσίας;

Ποιαι εΙναι αϊ άκριβεις άπόψεις σας ~πί του προβληματος της έλληνικης

διγλωσσίας;

τί άκριβως προτείνετε δια την λύσιν του;

τί εϊδους γλ~σσα μεταχειρίζονται σημερον αϊ έλληνικαί ~φημεpίδες;

Σ~ς άρέσει ή γλ~σσα τ~ν δημοτικων τραγoυδι~ν; "Αν ναί ~μπoρειτε να ~ξηγ~σετε

διατί;

Ποια βιβλία έλληνων συγγραφεων ~χετε διαβασει;
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Σας άρεσ~ι ή γλωσσα του Νίκου Καζαντζάκη;

ΠοΙα εΤναι τά κύρια χαρακτηριστικά της έλληνικης γλώσσης;

Ποία εΤναι ή έπίδρασις της έλλην"κης γλώσσης έπί των αλλων εύρωπαϊκων γλωσσων;

Granmatical Drills

Fill in each blank with the proper form of the word given οη the right. If it is a

noun, use the appropriate Iorπ, of the articJe.

t!ouns:

'Όλοι περιμενουν μεάνυπομονησίαν την ~κδΟ'J'ιν* αύτου • πόρισμα

o~ φοιτηταί αύτης της τάξεως έργάζονται σκληρά διά την άπλοποίησις

_____________ αύτου του περιπλ6κου προβληματος.

Πολλοί ξενοι εtς την Άμερικην άντιμετωπίζουν προβληματα προσαρμογή

_____________ περιβάλλοντος.

o~ υΕλληνες στρατιωται έπολεμησαν εtς την Άλβανίαν με

άλη~ινην πρός τ6ν ~ανατoν.

o~ άστυφύλακες όνομάζονται εtς την Έλλάδαν

της τάξεως.

Κύριοι, εLπF. δ κα~ηγητης εtς τούς φοιτητάς του, ούδεποτε

δεν πρεπει νά φτάνετε εtς •

Ύπάρχουν πολύ καλαί των ~ργων του 'Ομηρου

εtς την Άγγλικην.

Ή Άγία Γραφή εχει τέσσερα

περιφρ6νησις

οργανον

άκρ6της

μετάφρασις

Εύαγγελιον

Εtς κά~ε ύπαρχουν καί έξαιρεσεις. κανών

κύριε, εχετε του Κυρίου Ύπουογου διά νά

προβητε εtς αύτ6 τ6 διάβημα;

~γκρ ισις

Ή κατάσcασις αύτον του άσ~ενoυς παρουσιάζει •

Είς την βιβλιo~ήκην μας ~xoυμε εναν μεγαλον άρι~μ6ν

κλασσικων

'Υπάρχει μία μεγάλη μεταξύ αύτων των άν&ρ'~πων. διαμάχη

βελτίW:Jις

σύγγραμμ:χ

--------------------------------------------
ή εκδοσις • edition; promulgation; issue
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Veros:

υ ολαι αΙ δυσκολCαι αΙ όποΤαι προέκυψαν μεταξ~ τ~ν δ~o α~τ~ν

άτόμων γρηγορα -8-ά

A~τός ό αν-8-ρωπο; τo~ς πάντες KaC τά πάντα.

Ό φCλος σας ό έφοπλιστης πoλ~ την τελευταCαν

δ<Ξ:καετCαν.

UNIT 65

έξoμαλ~νω

KpCvw

πλουτCζω

τόν δπε~-8-υνoν διά την καταστροφην τo~ Γ! καταστο:Cνω

Σώματος Στpατo~.

A~τη ή όμάς έπιστημόνων

κ:xινo~ργιo.

πάντα κάτι τό
. ,
εφευρισκω

Ό -8-6ρυβος ό προερχόμενος έξ'α~της της μηχανης κορυφουμαι

χ-8-ές την έσπέραν.

Αί άρχαC μεταναστε~σεως

νά είσέλ-8-η είς την Άμερικην.

είς α~τ6ν τ6ν Λ~ριoν
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'George Vlakhos '3 Letter to Hitler '---------------------------------
Έξοχώτατε. ,
εκρηγνυομαι

άναρρωvύω (άναρρώσω)

ή πληγή

καταλείπω (καταλείψω)

ή διαίρεσις (-εως)

ούδέ

πέπρωται

ή δήλωσις (-εως)

ή Βίβλος

τ6 κείμενον

πιστοποιω (πιστοποιήσω)

έπίμονος -ος -ον

πνίγω (πνίξω)

τ6 ~ραυσμα (-ατος)

ή τορπίλλη

βεβαιώνομαι (βεβαιω~ω)

ή κήρυξις (-εως)

κηρύττω (κηρύξω)

ό "Άγγλο ς

κατάσκοπος

ή ξηρά

ή ύπογραφή

πας, πασα, παν. ,
εκ μερο';.ις

άσφαλίζω (άσφαλίσω)

αύ.&6ρμητος -ος -ο J

652

Your Excellency

to break out j θxplαlθ

to recover

wound

Ιο leave behind, to forsake

divi8ion, partition

ηοΙ evenj nei ther ...nor

ίΙ i8 destined

dec1.aration, notice

bookj Bible

te:x;t

to certify, attest

persistent, obstinate

to drσwn, choke, suffocate

fragment

torpedo

Ιο be assured, confirrned

declaration, proclamation

Ιο dec1.are, proclaim, preach

Englishman

ver;r tired

land

signature

ever-J, everyone

οπ the part ο!

Ιο seCl1re, insl1re

spontaneous



ή άκεραιότης (-ητος)

ή έγγύησις (-εως)

άπτός -ή ,-όν

τό μελλον

μελλων, -ουσα, -ον

έν-&υμουμα ι (έν-&υμη'%J)

ή προστασία

GREEK BASIC COURSE

intf'Jεrity, hone'3 t,y

to remem~)er.

'Πρρς Χίτλερ έπιστολή'

IJNI'r 66

Έξox~τατε,

Ή Έλλάς, τό γνωρίζετε, ή-&ελησε να μείνη εξω του παρόντος πολεμου.

'Όταν έξερραγη ηρχισε μόλις ν'άναρρωνύη άπό πλη-&ος βα-&υτατων πληγων, τας

δποίας εΙχον 'ιι.αταλίπει είς τό σωμα της πόλεμοι έξωτερικοί καί έσωτερικαί

διαιρεσεις, καί ούδε δυναμεις εΙχε, ούδε δια-&εσ~ν, ούδε λόγον ν'άναμιχ-&η είς

πόλεμον, του δποίου &ν τό τελος π~~ρωται παντως να ~xη δι'~λoν τόν κόσ~oν

, ά ή" δ' , ζ δ' " " δ'συνεπε~ας σημαντικ ς, αρχη του εν παρoυσ~α ε ι αυτην αμεσους κιν υνους.

"Ας μή ληφ-&ουν ύπ'(5·.j;ιν αί δηλώσεις της αί σχετικαί. "Ας μη ληψ&ουν ύπ'(5'jJιν

τα ~γγραφα, τα όποϊα εΙς έπίσημον Βίβλον έδημΟ:Jίευσε. "Ας μη ληφ!1η ύπ '5ψιν

τό ιιλη-&ος των λόγων, των κειμενων, των άΠΟδείξεων, δια των δποίων πισ';ΟΠΟΙ

εϊται ή έπίμονος αϋτη άπόφασίς της, να μείνη έκτός του πολεμου. Καί ας

λ Q ~ ~ ό Τό" ή'Ελλ'" .,Ι λ'" ξ , ό λ 'ηφυη τουτο μ νον: οτι ας οταν οι τα οι επνι αν εις τ ν ιμενα

της Tήν~υ τήν ""Ελλην" καί EtPE τα -&ραύσματα των τορπιλλωu καί έβEβαιώ~η

οτι ~σαν Ιταλικα, τα ~κρυψε. Διατί; ••• Διότι, αν τ'άπεκαλυιιτε -&α ~τo ύπο-

χΡεωμενη η να κηρύξη τόν πόλεμον η να δεχ-&η τήν κηρυξιν του πολεμου. Δεν

η-&ελε λοιπόν τόν πόλεμον με τούς 'Ιταλούς ή Έλλας. O~τε μόνη, O~ΤE με Συμ

μ~οtς, o~τε με βαλκανικούς, otcE με "Αγγλους. "Ηθελε εΙς τήν μικραν αύτην

γωνίαν τ~ς γης να ζηση κ~τα δύναμιν ~συxoς, έπειδη ~τo κατακοπος, 'πειδη εΙχε

πολεμήσει πολύ καί έπειδή ή γεωγραφικη της -&εσις εΙναι τοιαύτη ~σrε να μη -&ελη

να ~xη έχ-&ρούς οtτε τούς Γερμανούς είς την ξηραν, οtτε τούς "Αγγλους εΙς την

-&αλασσαν. Μεχρι της στιγμης έκείνης, της στιγμης κατα την όποίαν έπνίγη ή

'''Έλλη'', ή Έλλάς εΙχεν έκτός των εΙρηνικων της δια.:1εσεων, πρόσ.:1ετον άσφάλειαν,

δύο ύιιογραφας, την 'Ιταλικήν, ή όποία τήν ::Ιχε κατά πάσης έκ μερους της έπι.:1εσεως
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άσφαλίσει, ΜΙ την Άγγλικην, ή όποία ~λ-&εν ώς αύ,9-όρμητος της άκεραιότητός της

έγγύησις. Έν τοΥτοις, οταν bλίγω μετά την ""Έλλη~ παΡΟ'Jσιάσ,}ησαν άπταί άπο-

δείξεις της μελλουσης t'~αλικης έπιΜ:σεως, ή Έλλάς πεισ&εισα οτι μία ύπογραφη

δfν εΙχεν άξίαν, δfν έστράφη ώς ~φειλε πρός την &λλην, άλλ'έστράφη - τό

έν-&υμεισ~ε Έξox~τατε; - πρός Ύμ~ς. Καί έξητησΕ την πρo~τασίαν την tδικην

σας. Καί τί άπηντη-&η τότε εtς την Έλλαδα; ••• Τί άπηντη-&η δεν γνωρίζω καλως.

Grammatical Notes

Note 66.1 Pronoιm: IndΩfi.ni te pΓoηoιm

π~ς, πασα, παν

The nominal neuter form τό παν

- eVCr'Jone, everybody

'the lihole', has occnrred in TJrevious ιmits.

πας, πασα, παν, used as indefinite pΓoηoιm leveryone, everybody', is declined

like the perfective J12st ])articiple in -ας, -ασα, -αν

Grammatical Drills

(Note 57.5)

Fill ίη each hlank with the ΡΓΟΡθΓ fonn of the word given οη the riEht. If it is a

n01ffi, 'lΒθ the aτφrορriat8 form of the article.

~'!OιJη8 :

Τό σωμα αύτου του άσ-&ενους ~τo γεματο

'Υπάρχουν δυστυχως πολλαί μεταξυ των σημερινων

'Ελληνων.

πληγη

διαίρεσις

Ό κ. ΠJιu-&uπουργός -&ά πρo~η εtς

έσπfραν.

αϋριον την δηλωσις

"Ολαι af έφημερίδες δημοσιευουν ~ημερoν εtς την πρ~την σελίδα

τό πληρες του λόγου του κ. Πρω-&υπουργου.

Of στρατιωται τελικως εύρηκαν ολα των τορ-

πιλλων.

Αυριον ολοι ~ναμfνουν πολfμου.

Ή άποβίβασις των στρατιωτων εtς την -&6: γίνη

έντός 6 ώρων.

Κανείς δfν δίνει την παραμικράν σημασίαν εGς

αύτου του άν-&ρ~πο'J.

654

κείμενον

-&ραυσμα

κηουξις

ξηρά

, ,
υπογραφη



GREEK BASIC COURSE

της Έλλάδος εχει τεραστίαν ση~ασίαν διά

!JNIT 66

&κεραι6της

τάς χώρας του ΝΑΊ'Ο.

Ή περίΟδος της μηχανης l:νός αύτοκινητου εΙναι
. ,
εγγυησις

5 χρ6νια.

Κανείς δεν rιμnορει νά προβλεψη _

Αύτ6ς άπολαμβανει της φιλίας καί του Βασιλεως.

μελλον

προστασία

αύτη κυρία έπετυχε εΙς τ6 τελος νά δη τ6ν

κύριον Πρω~υπoυργ6ν.

αϊ ναυται εφ~ασαν εΙς τόν προορισμ6ν των.

αϊ τρ6ποι αύτου του &ν~ρώπoυ εΙ~αι πολύ

Verbs:

Αϊ τορπίλλαι πλησίον της προκυμαίας.

Βλεπω Ότι ό &σ~ενης σας μ~ πολύ γρηγορον

ρυ~μ6ν.

έπίμονος

κατάκοπσς

αύ~6ρμητoς

έκρηγνυμ.:χι

έκρηγνύομαι. ,
αναρρωνυω

Ή &σ~ενε ια αύτη πολλά ς πληγάς τ6 σωμα καταλείπω

αύτης της άτύχου γυναικ6ς.

Πολλοί ναυται εΙς την Μεσ6γειον ~άλασσαν πρό

3αετίας.

Ό πρ6ξενος τελικως διά τάς καλλάς πρo~έσ~ις

αύτου του μετανάστου.

Κανείς δεν πιστεύει οτι ή Κίνα ~ά τ6ν πόλεμον

έναντίον της Ρωσσίας.

Ή Έταιρεία μας ΠΟλλούς έκ των ύπαλληλων του

Ύπουργείου σας.

αϊ "Ελληνες άκ6μη τάς τραγικάς ~μεpας τ~ς

Άξονικης κατοχης.
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κηρύττω

&σφαλίζω
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άπο-&ανών

συνιστω

πατω (πατήσω)

έπιστρατεύω (έπιστρ~τεύσω)

τό γευμ:χ (-ατος)

όπόταν

τό τελεσίγραφον

ή τσεπη

άτυχως

ή Φλωρεντία

τό ύλικόν

άπομενω (άπομείνω)

καίω (καύσω)

&γρυπν~ (&γρυπν~σ~)

ή άκτη

ή Μάγχη. ,
ανησυχος -η '-0

έπαρκής, -ής, -ες

τά μεσα

ή άξίωσις (-εως)

ή διαπραγμάτευσις (-εως)

'Ήπε ι ρος

βάναυσος

ό αίφνιδιασμός

ό άεροπόρος

656

dead

to recamnend, introduce, constitute

to step, press

to mobi1ize

dinner

when, whenever

111t.imatυιτι

pocket

unfortllnately

Florence

material

to remain, to be 1eft

to blJrrJ

to be awake, to watch

coast

EngHsh Channel

a~~ious, uneasy, restless

Sl) l'ficient, adequate

means

demand

negotiation

con tj.nent; ~:pirus

coarse, rude, ~llgar

surprise attack

a:i.r:nan
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ΓνωρΙζω 6μως ~κ στόματος τo~ πpω3υπoυργo~ μας, 5τι ~ ΓερμανΙα &π~ντησεν

είς τ6 διάβημα μας συνιστωσα να μ~ δώσωμεν &φoρμ~ν - να μ~ έπιστρατευ3ωμεν

δηλ~δ~ - καε να εϊμε3α ησυχοι. Δέν έδώσαμεν λοιπ6ν &φoρμ~ν, δεν έπεστρατεύ3η

μεν, έμείναμεν ησυχοι η μαλλον έκοιμώμε3α ησυχοι - δι6τι τ~ν προηγουμενην μας

εΙχον κάμει κ~ε γεUμα of 'Ιταλοί - δ~6ταν μας παρουσιάσ3η μέ τ6 τελεσΙγραφον

δ πρεσβυς τ~ς 'ΙταλΙας. τ6τε λοιπ6ν πo~ καε πρός πo~oν ~3ελατε νά στραφ~ ~

Έλλάς; •••Πρ6ς τούς 'Ιταλούς, των δποΙων εΙχε είς τ~ν τσέπην της μαζε με τά

3ραύσματα τ~ν τορπιλλων κ~ί τ~ν &νευ &ξε~ς ~πoγραφ~ν; Άλλ'α~τoί τ~ς εΙχον

κηρύξει τ6ν π6λεμον. Πρ6ς Ύμας; Άλλ'Ύμε~ς &τυχως ε~pίσκεσ3ε ~κε~νo &κρι

βως τ6 πρωΤ, είς τάς 28 'οκτωβρίου, είς ΦλωρεντΙαν. Νά μεΙνη μ6νη; ΆλλΌ~ΤE

&εροπορΙαν εΙχε, o~τε ~λικόν, o~τε χρ~ματα, ουτε στ6λον. Έστράφη λοιπ6ν πρ6ς

τ~ν τελευταΙαν &πομεΙνασαν ~πoγραφ~ν: Πρ6ς τούς ΗΑγγλους. Καε α~τοC, των

δποΙων έκαΙετο ~ ΠατρΙς, οί δπo~oι ήγρύπνουν είς τάς άκτας τ~ς Μάγχης &νησυχοι,

ot δπo~oι τ6ΤΕ - 5πως τ6 εΙχον δηλώσει - δεν εΙχον έπαρκ~ τά μέσα διά τ~ν ίδ!αν

των πρoσ~ασΙαν, ~λ3αν. ~Hλ3αν &μέσως. ΗΑνευ &ξιώσεων, &νευ δι~πραγματεύσεων,

&νευ χαρτι~ν. Καί μετ'δλίγας ~μέρας, είς τ6 Μετωπον τ6 δ~o~oν εΙχεν &νοΙξει

είς τα βουνά της Ή'rτ;εερoυ δ βάναυσος ίταλικ6ς αίφνΙδιασμ6ς, επιπταν 'Έλληνες

στρατιωται καε δ πρωτος ΗΑγγλος &εροπ6ρaς.

τί συνέβη &π6 τας ~ρας ~κεΙνας, τ6 γνωρεζετε καε Σε~ς καε δ κόσμος δλ6

κληρος. Nι~ωνται οί 'Iτ~λoε. Καε νικωνται έκε~, σ,ρατιωτικως, σωμα πρός σωμα,

&π6 ~μας, τούς μικρούς, τούς &δυΥάτους. Ηο χι ,&π6 τούς ΗΑγγλους. Δι6τι ΗΑγγλος

στρατιώτης δέν ~πάτησεν είς τ~ν ΆλβανΙαν. Νικωνται. ΔιατΙ; Διότι δεν εχουν

ίδανικά, δι6τι δέν εχουν ψνχήν. Διότι ••. - Άλλ'αύτ6 εΙναι εξω του 3έμ~τoς.

Άπέναντι της μάχης α~της βfβαιον εΙναι, δι~τι μας ~δηλώ3η, 5τι ~μεCναΤF &εατ~ς:
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~rammatical Drills

UNIT 67

Fill in each blank witΩ the proper form of the word given ΟΙ1 the right. If it is a

I10lJn, lJse the aDl1ropriate foITI of the article.

!Iouns:

Αύτ6ς πρέnει να τρώει μί~ν μεγάλην ποικιλίαν

Ή Έλλάς άπήντησε εΙς τό του Μουσολίνι μέ

ενα ύπερηφανο ΟΧΙ.

____________ τά όποια χρησιμοποιει αύτη ή έταιρεία διά την

κατασκευήν αύτοκινήτων εΙναι έξαιρετικης ποιότητος.

της Μυκόνου εΙναι πολύ γραφικές.

''ο σ;) ι εχουν ημπορουν νά έπ ι τύχουν πολλα πράγ-

ματα εΙς τήν ζωήν.

τ& παιδιά σήμερον εχουν πολλάς

μεταξύ των άντιπροσώπων αύτων των έται-

ρειων 3'άρχίσουν έντός 6λίγου.

Ή Αύστραλία εΙναι μία έκ των πέντε

Ή τακτική άρέσει πολύ εΙς τo~ς στρατηγοGς.

Ή στολη εΙναι έπιβλητικη.

Ο ί καλλιτέχναι ε Ι να ι συνη-&ως πολύ IXV-&,:JW'Iτoι.

Ό μισ-&ός των ύπαλληλων της κυβερνησsως δέν εΙναι ποτέ

Verbs:

Ό Ιατρός Παπαδόπουλος εΙς τόν άσ-&ενην του νά

μεταβη εΙς τό Λουτράκι διά λουτρο-&εραπείαν.

γευμα

τελεσίγραφον

ύλικόν

, ,
ακτη

μέσον

άξίωσ~ς

διαπραγματευσις

ηπειρος

αΙφνιδιασμός

άεροπόρος

, ,
επιχρκης

συνιστω

Πολλοί αν-&ρωποι έπί πτωμάτων διά νά έπιτύχουν "τατω

αύτό τό όποιον -&έλουν.

Είς περίπτωσ~ν πολέμου ή Έλλάς ήμπορει να έπιστρατεύω

πολλάς ήλικίας.

Πολλοί 6λ ίγο ι 'Έλληνες σήμερον εί,ς την
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O~ β&ρβαΡΟL δλας τας βLβλLο~~~ας τ~ς π6\εως.

O~ σ~ραΤL~ταL τ~ν συν6ρων nptnEL ν& δ\η τ~ν

ωραν δLα τ~ν άσφαλεLαν της nαΤΡLδος των.
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Unit 68

&ποβιβ&ζομαι (&πoβιβασ&~)

ή αχθ-η

συμφfρει (σ~μφfρει)

προχωρω (προχωρήσω)

Άγκυλωτ6ς Σταυρ6ς

τ6 μfγαρον

μεσίστιο;

&είμνηστος -ος -ον

ή συναλλαγή

διαμαρτ~poμαι (διαμαρτυρη3ω)

πίπτω (nfcrw)

"εστω

ή γαλήνη

&διατ&ρακτος

τ6 στρ&τευμ~ (-ατος)

τ6 πετρfλ~ιον

to land

bank, shore

it is advantaeeous

to advance; progress

swastika

mansion; palace; bui~g

at half-mast

ever memorable; never to be for_

gotten

exchanlje

to prot.est

to fall

θνθΠ; let it be

calmness, serenity

lmdisturbed; impert\\rbable

arnιy

οΗ; petroleum

U'H ~πό~εσις α~τή, μ~ς εtπατε, δfν μ'Ινδιαφfρει. Ε[ναι Ιστορία Ιταλική.

Δfν 3άΙnfμβω παρ& μόνον σταν Άγγλικός Στρατ6ς &ποβιβασ&η εΙς τήν Θεσσαλονίκην,

εΙς μεγ&λας ποσότητας'; Θ& ή'J.ΠΟΡΟ~'jαμεν, εκτοτε, Έξοχώτατε, ν& Σας έρωτήσωμεν:

"Καί ή Φλωρεντία; ••• Καί τ6 στι τήν ήμfραν &κριβως, κ~τ& τήν δπoί~ν μας έπε

τί3εντο οί 'Ιταλοί, συνηντασ3ε μαζί τους είς τ&ς αχ3ας του 'Άρνου καί τo~ς

παρεδίδατε τήν Έλλ&δα;~. Άλλ& δfν ή3ελήσαμεν. Μαζί μf τ& 3ραύσματα των
,
ιτα-

λικων τορπιλλων Ικρύ'f>αμεν εΙς τήν τσfΠ'lν μας καί την Φλωρεντίαν καί, στα ν

κciποιοι &δι&κριτοι μας τήν Ινε3~μιζαν, &πηντωμεν: υΔιεφώνησαν. To~ς Ιγfλασαν
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01, 'Ιταλοί". Διατί;

Δι6τι ετσι ή·&ελαμεν να πιστεύσωμεν. Δι6τι μας συνέφερεν ετσι. 'Έπειτα,

κα&~ς Ιπροχωροαμεν ~μεΤς εΙς τ~ν Άλβανίαν, Ιπρox~poυν καί α1. σχέσεις τ~ς Γερ

μανίας καί της 'Ελλάδος. Ό Άγκυλωτ6ς Σταυρ6ς Ικυματιζεν εΙς τ6 Μέγαρον τ~ς

έν Ά&ήναις πρεσβείας σας τήν πρ~την τοα 'Έτους, κατήρχετο μεσίστιος σταν ά

πε&νησκεν ό άείμνηστος Μεταξας, δ πρέσβυς σας ηρχετο να συγχαρ~ τ6ν νέον Πρω

&υπουργ6ν, α1. μεταξύ Ύμων καί ήμων έμπορικαί συναλλαγαί εΙχον Ιπαναρχίσει καί

διεμαρτυρή&ητε κάποτε Ιντ6νως δι6τι μία έφημερίς της Άμερικης εγραψεν στι γερ-
,

μανικα τανκς παρουσιασ·&ησαν εΙς τήν Άλβανίαν. 'Όλα λοιπ6ν καλα. Ήμεις είς

την Άλβανίαν. ΣεΤς &εαταί κ,χί 01, 'Άγγλοι σύμμ~χoι μας μέ τα άεροπλανα των,

μέ τ6ν Στ6λον των •••ΜΟΝΟΝ. Γνωρίζετε πάσον προσε1lα&ήσαμεν να εΙναι τ6 "ΜΟΝΟΝ"

τοατο πραγματικ6ν;••• Άρκ~Τ να άναφερ&η στι, σταν ~ν Άγγλικ6ν άεροπλανον

επεσεν εΙς την Θεσσαλονίκην, παρεκαλεσαμεν τούς 'Άγγλους νά μη τ6 σηκώσουν

α~τoί. Δια να μη παρουσιασ&οαν Ικει εστω καί δ~κ~ "Άγγλοι στρατιωται. Δι4

να μη πχρεξηγη&ωμεν, δια }Ja μή δ~:Jωμεν άφορμήν. Γελατε; 'Έχετε δίκαιον.

Άλλα κατα τ6 διαστημα τοατο, ένω Ιδω εϊxo~εν σχέσεις, ένω ή Ικ της στα

σ~ως της Γερμανίας δημιουργη&εΤσα καποια γαλήνη εμενεν άδιαταρακτος, Σεις ήρ

χίσατε να συγκεντρ~νετε στρατεύματα εΙς τήν Ρουμανίαν. τα πρωτα ~~αν πρ6ς Ικ

παίδευσιν των Ρουμανων. τα δεύτερα πο6ς προστασίαν των πετρελαίων. τα τρίτα

δια να κρατήσουν τα σύνΟ9α. τα τέταρτα ••• - άλλα τα τέταρτα πλέον ~σαν τρια-

κ6σιαι χιλιαδες.

Grammatical Drills

Fill in each blank with the proper for~ of the word given οη the rir,ht. If it is a

noun, use the appropriate form of the article.

Nouns:

ΕΙς α~τoυ του ποταμου εύρίσκεται ενας μεγαλος

άρι&μ6ς ζώων.

"Ολοι 01, Γερμανοί στρατιωται εφερον έπί της στολης των τ6ν

______________ σταυρ6ν.

Ε ίς τήν Hashington ύπαρχουν ώρα ι6τατα
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οί φίλΟL μου έΡΎαζονταL είς τ6 τμημα

'Ε&νLκης τραπέζης.

Είς την οίκίαν αύτου του συΎΎραφέως ύπαρχεL μία άτμόσφαLρα

ΤJNΙΤ 68

συναλλαΎη

Πολλα άμεΡLκανLκα εύοίσκονταL είς την ΔυΤLκην στρατευμα

Γερμανίαν.

τα πλο ια το υ έφοπλLστο υ 'Ωναση μεταφέρουν _

είς πολλας χώρας του κόσμου.

,~~;iι;~~~~ι;~:.

Λόγω του -&.χνατο:; του στρατηΎου EISENHOHER J ολα L α ί σημαια L

κυματίζo~ν _

Ό ταφος του . προέδρου Kennedy εύρίσκεταL είς

τό νεκροταφειον του Arliniiton.

Ό δLευ3υντης uας κατοο-&ώνεL να παραμένη παντα

Ve!'bs:

Οί ΆΎΎλοαμεΡLκανοί στοαΤLwταL είς τας άκτας

της Νορμανδίας τόν ΊούνLον του 1944.

Ή ίαΤΡLκη έΠLστημη ~XEL παρα πολύ.

Δέν με να πουλησω τ6 αύΤΟΚLνητό μου είς την

ΤLμην πού προσφέρετε.

Ό βουλευτης ΕΟΎατζης έντόνως δLa τα οσα

έΎραφησαν έναντίον του.

πετρέλαLον

μεσίσΤLος

άείμνηστος

άδLαταρακτος

άπο β Lβαζομα L

προχωρω

::JυμφερεL

δ LαμαρτύΡΟrJ.α L
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!.hΊit 69

ό ύπογεγραμμενος

ό δημοσιογράφος

μακαρίτης

διαπλατύνω (-ύνω)

ό πάσσαλος

τ6 ύπ6λειμμα (-ατος)

ή ξυλεία

προφανής, -ης, -ες

μετρω (μετρησω)

ό Δούναβις (-άβεως)

είσερχομαι (είσελ~ω)

συμμαχω (συμμαχήσω)

ή διεκδίκησ~ς (-εως)

στεκω (στα~ω)

άμερψνος

ή πεπoί~ησις (-εως)

προφυλάττω (-άξω)

τ6 ραδ ι6φωνο

διατί

ή έπιχείρησις (-εως)

ό αξω') (-ονος)

, ιν

αναγκαιος -α -ον

ή πρo~εσμία

τ6 μυ&ιστ6ρημα (-ατο:;)

μαχόμενος -η -ον

σαφως

τ6 άνακoινω~εν (-εντος)

the undersign'3d

journalist

1ate; deceased.

to enlarge; widen

pale; post, stake

remainder, remnant

lumber, timber

evident, obvious

to measure; cojJnt

Danube

to enter, come in

to forrn an alltance; to ally

claim

to stand; stay

care1ess, carefree

confidence; trjJst; conviction

to protectj preserve

radio (receiving set)

why

enterprisej bjJsiness, operation

axis

necessary, needed

term; time limit

ηονθl; fiction

fighting

c1early, explicitly

cOΠlllunique
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σαφης, -ης, -ες
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οί the (1;,ΙΥ before ΥestθrdaΥ

clear, explicit

lιΝΙΤ ">9

Τότε d ~nογεγραμμενος μετέβη δημoσιoγραφ~ν εΙς την Βουλγαρεαν, Ιnερασε

τόν δρόμον, τόν dnorov τ~pα ncpvoUv ot στρατοε σας καε tnανελ~~ν clncv εΙς

τόν μακαρετην Πρω~υnουογόν:

- Ό μεχρι Σόφιας δρόμος εχει τ~ρα, nροσφάτως, διαnλατυν~η. At ξύλιναι

γεφυ;::ι(Χι εχουν τ~ρα, nροσφάτως, ~nΟ:Jτηριχ~η με nασσάλους. τά ~n:ολεCμ,.lατα της

ξυλεεας ε~ρεσκoνται άκόμη txcr. ΕΙναι nροφανές οτι ot Βούλγαροι εχουν έτοι-

μάσει τ~ρα, οnως 5nως, τ6ν δρόμον διά νά nεράση d στρατός •••

Καε μετά τουτο; ••• Μετά τουτο τε Enpcnc νά κάμη ή Έλλάς; Νά βλεnη τούς

Γερμανούς εΙς τά σύνορα τά Βουλγαρικά, νά τούς μετρ~ nερν~ντας τόν Δo~ναβιν,

νά τo~ς nαρακολου~η εΙσ~ρxoμενoυς είς την Σόφιαν, νά τούς βλεnη συμμαχουντ(Χς

με τούς Βουλγάρους, ν'άκούη τούς Boυλγάρo~ς δμιλουντας ncpC των Ι~νΙK~ν των

διεκδικησεων καε νά στεκη άμεριμνος Ιν τη nεnοι~ησει οτι ot Γερμανοε ε~ρεσκoν-

ται είς την κουλαν διά νά nροφυλάξουν τά nετρελαια τά ρουμανικά;••• Άλλ'εστω,

!fς τ'άφησωμεν ολα αύτά, τά γενόμενα, τάς δηλ~σεις, την tcrTop,Ccι:v 'ιιαε ας ελ~ωμεν

είς τα nράγματα. Φαενεται - λεγουν του κόσμου τά ραδιόφωνα - οτι ot Γ~ρμανoε

~ελoυν νά είσβάλουν εί; την Έλλάδα. Σ~ς Ιρωτ~μεν: ΔΙΑΤΙ; ΠΑν ή κατά της

tΕλλ&δος Ιπιχεερησις, ~ς συμφ~poυσα εΙς τ6ν 'Άξονα, ~τo &π'&ρx~ς &vaYKaCa,

τότε δεν ~ά nαρουσιάζετο nρό τεσσ&ρων μην~ν μόνος d κ. Γκράτσι εΙς τάς τρε{ς

ό .s eL, ' ζ ., Ι λ' ,. Γ " ζ' Π λλ ,,, λλτ n: ρ'.ιι 1.. "ι.ι napo'JcrLQ οντο η τα ια και η ερμανια μα ι, α ως με α ο τελε-

σεγραφον, αλλου ~εριεxoμενoυ, Ιλλης nρο~εσμίας, αλλης μορφης. Δεν ~nηρξε, λοι-

nόν, άn'άρχης ή κατά της Έλλάδος tnιχcίρησLς είς τόν "Αξονα άναγκaεα. ΕΙναι

λοιπόν τ~ρα; Άλλά διατί; •••Mη~ως διά νά μη δημιoυoγη~η μετωπον ~Iτά της Γερ

μανίας είς τά Βαλκάνια; Άλλ'α6τά εΙναι μυ~ιστoρήματα. O~τε ή μαχομενη Έλ

λάς, οϋτε ή Άγγλεα - τό λεγει σαφως τό ιπεσημον άνακoινω~εν της πoox~εσινης

6ης Μαρτεου, άλλά τό λεγ~ι σαφέστερον άκόμη ή λογικη - οϋτε ή Σερβεα, ουτε ή

Τουρκεα, εχουν λόγον νά προκαλεσουν την ~ξαπ\ωσιν του πολεμοv. Α6τός πού εΙναι,

καε οπου εΙναι, τούς φ~άν~ι. Άλλά τότε;
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Grπunatica1 Notes

:~~';_~2:.!. NOlIn -T!l.i.rod Dec1ension noun - ό Δούναβις

The tllird dec1ens~on nοunό Δούναβις is dec1:i.neci "15 fo11o'7s:

Ν.
.
Δούναβιςο

ΓΙ. του Δουνάβεως

J). TCJ Δουναβει

Α. τ6ν Δούναβι ν

!!otc 60.2 }Joun -Third ])ec1ensi:Jn ηουn - δ αξων

T!le thjrd d.ec1ension nουη ό αξων is declined as fo11ows:

('.
P1nr.~~!2§:.

Ν.
.
αξων o~ αξονεςο

ΓΙ. του αξονος των δ:ξόνων

D. τω αξονι τοις αξοσι

Λ. τ6ν αξονα τούς αξονας

~!2~~_~2:.2 Νοιω -Third J)ec1ension noun - τ6 άνακοινω-&έν

The third dF!c1ension ηοnn τ6 άνακο ινω-&έν is dec1ined as follows:

~~::'G:. PIlJr.

I.JNΓr 6.,

Ν. τό άνακοινω-&έν

G. του ά ναι·ω ι νω·&έ ντο ς

Ώ. τω άνακοινω-&έντι

Λ. τ6 άνακοινω-&εν

τά άνακοινω-&εντα

τ~ν άνακοινω-&έντων

τοις άνακοινω-&έσι

τα άνακοινω-&εντα

Gramnatical Dri1ls

}ϊΙΙ ίη each blanl: Iitr: the "roper Iorm οΙ the word given οη the right. If it is a

ηουn, 'se the a~)pro:>riat,e form οΙ the article.

~1')l1ns :

τ6 ξενοδοχειον των ξένων εύρίσκεται είς δημοσιογραφος

την πλατει~ν Συντάγματος.

Διά να ήμπορεση να κτισ·9'η αύτη ή γέφυρα χρειάζεται

μεγάλος άρι-&μ6ς •

"ενας πάσσαλος
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ΕΙς τό Ιργοστ&σιο ~~τό ~αp&γoυν πoλλ~ν εΙδ~ν

Ό Γιόχαν Στρ&ους εγραψε ενα ύπέροχο β&λς, τό ~&λς

αϊ τιμές σημερον εΙναι πολύ προσιτές.

A~τ& τ& εΤδη δέν 3εωροfiνται &ναγκαεα σημερον.

UNIT 69

ξυλεία

Δούναβις

ραδιόφωνο

έπιχείοησις

Ή 'Ιταλία ~τo μία άπό τ&ς τρεες δυν&μεις του "Αξων

Ό τίτλος α~τoυ εΙναι" Άγ&πη καί Θ&\ασσα:

τό χ3εσινόν ~τo πολύ λεπτομερές.

Ό πατέρας σας εΤναι ενας αν3ρωπος δυνατ~ν _

Ή Βόρειος "Ήπειρος 3εωρεεται ύπό τ~ν Έλληνων ~ς μία περι-

οχη έ-&νικ~')

Πολύ δλίγοι έν-&υμουνται βουλευτην Τριαντα-

φύλλου.

μυ-& ι σζό ρη:λα

&νακοινω-&έν

πεποί-&ησις

διεκδίκησις

μακαρίτης

Ή κούρασις"" Ιιτο

σας.

εΙς τό πρόσωπον της μητέρας έμφανης

A~τός ό Ιατρός κ,nορ-&ώνει κ,ιί φαίνεται π&ντοτε

αϊ σcισμοί ~σαν μεγ&\ης διαρ~είας.

τό προχ-&εσινόν άν~κoινω3έν δέν ~τo κα-&όλου •

Vcrί13 :

άμέριμνος

προχ-&εσινός

σαφης

'Όλαι αϊ παλαιαί όδοί της πολεώς μας Μ

τ& στρατεύματα του έx-&~oυ

Μακεδονίαν.

χ-&ές εΙς την

διαπλατύνω

, ,
εισερχομαι

Ή έργασία του ύπαλληλου α~της τ~ς ~πιxειρησεως εΙναι ν&

τούς πελ&τας.

μετρω

Ή Έ\λ&ς μόνο :1E. τα κράτη έκεινα τά όποια συμμαχ ω

&γαπουν την Ιλευ-&ερίαν.

A~τός ό π&σvαλος δέν καλά εΙς την 3έσιν του.

~oλλ& &ντιβιoτι~& φάρμακα μας _

έπιτυχως έναντίον 5ιαφό~ων άσ-&ενειων.

666

στέκω

προφυλάττω
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μή

ή σωτηρία

όρ ι στ ικως

τελεσιδίκως

tξευτε\ιστικ6ς -ή -6ν

ό tξευτελισμ6ς

κυνηγω (κυνηγήσω)

χορταίνω (χορτάσω)

ή δόξα

διώχνω (διώξω)

πληγωμένος

άφήνω (άφήσω)

ή άτιμία

άφελής, -ής, -ές

άκ6μη

κηλιδώνομαι (-δω~ω)

πανά~λιoς -ος -ον

πάνοπλος -ος -ον

πλευροκοπω (πλευροκοπήσω)

τ6 π,::ζικ6ν

τ6 πυροβeλικ6ν

• ,
η μεραρχ ια

• φύλαξ (-ακος)ο

δ τραυμ,χτίας

δ tπCδεσμος

ύποδεχομαι (-x~ω)

κτυπω (-ήσω)

667

not, don't

salvation

definitely

finally

hurniliating

hnmiliation

to hunt, chase

to be full; satiated; satisfied

glory

to chase, to drive away; dismiss

wounded

to leave; at)andon

dishonesty; infamy

naive

still, yet; more, besides

to be stained, soiled

most wretCl1ed

armed to the teeth

to attack frσm the flank

infantry

artillery

division (army)

guard

w01mded person

bandage; band

to welcome

to hit, beat, strike, knock
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ή Θράκη

τό ΒερολΊ:νον

ή πυρκo~'ίά

ή " ()εκτασις -εως
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to be called.; sU!ΠJTloned

Thrace

Berlin

fire; conflagration

area

υΝΙΤ 70

'Πρός Χίτλερ έπιστολη'(Συνεχεια)

Μή διά νά σω&ουν είς την Άλβανίαν οί 'Ιταλοί; ••• Άλλά περί ποίο')

ειδους σωτηρίας &ά πρόκειται; οί 'Ιταλοί δεν &ά εΙναι ήττηuενοι όpιστι~~ς,

τελεσΙδίκως, παγκοσμίως καί αίωνίως μόλις καί είς μόνον Γερμανός στρατιώτης

πατηση είς την Έλλάδα; Δεν &ά φωνάζη ~λoς ό κόσμος ~τι σαρανταπέντε ~κατoμ-

μύΓ-ηα αύτοί, άφου έπετε&ησαν έναντίον ήμων πού ειμε&α πόλις ό'Υιτώ, έζητησαν

τώρα την βοη&ειαν αλλων όγδ6ντα πεντε εκ:χτομμυρίων διά νά σω·9-0υν; ••• Καί είς

τό τελος, αν -&ελουν νά σω&ουν, διατί νά ελ&ουν αλλοι κ·χτά τρόπον έξευτελιστι

κόν δι'αύτούς νά τούς σ~σoυν, άφου τούς σωζομεν εύχαρίσ,ως ήμεις χωρίς έξευτελ

ισμούς; "Ας φύγουν ~όνoι άπό την Άλβανίαν οί 'Ιταλοί. "Ας είπουν παντου 8τι

μaς ένίκησαν, 8τι Ικουράσ3ησαν νά μaς κυνηγουν, 5τι έχόρτασαν άπό δόξαν καί ας

φύγουν. Ήμεις τού; βοη&ουμεν. Άλλά &ά μaς Ιρωτησετε tσως, Έξοχώτατε:

"Καλά 8λα αύτά. Καί οί 'Άγγλοι; ••• " Άλλά τ:)ύ; 'Άγγλους, Έξοχωτατε, δεν τούς

, • ή Ν ,,, ".Ε) λ'δ" Ι λ' Τ' λ ό ' , ,εφεραμεν μεις, τους εφεραν εις την ._ α α οι τα οι. ωρα οιπ ν εις -:χυτους

τούς όποίου; εφεραν οί 'Ιταλοί, νά τούς είπουμεν νά φύγουν; ••• Καί, εστω, νά

τούς είπουμεν νά φύγουν. Άλλά είς ποίους; Είς τούς ζωντανούς. πως 8μως νά

δ ''t' ' "" " • ά β ά '" ,ιω,"ωμεν τους νεΛρους, α-ι;ιτους που επεσαν ε ις τ ουν μας, αυτους που προσεγειω&η-

σαν είς την Άττικην πληγωμενοι καί άφηκαν Ιδ~ την τελευταίαν πνοην, αύτούς οί

όποιοι, Ινω Ικαίετο ή πm-Ρ:ς των, ~λ3αν και ήγωνισ&ησαν Ιδω, KIXL επεσαν Ιδω και

εύρηκαν Ιδω ενα τάφον; ••• Άκαυτε, Έξοχώτατε, ύπάρχουν &τιμιαι, αί όπαιαι είς

την Έλλάδα δεν γίνονται. Και αύτά εΙναι κα&αραι άτιμΙαι. Οϋτε τούς νεκρούς,

οϋτε τούς ζωντανούς ήμπορουμεν νά διώξωμεν. Δεν &ά διώξωμεν κανένα, και 3ά

σ,α&ωμεν ~αζι των, έδω, μεχρις στου κά~oια λάμψη άκτις ήλιου, και περάσ~ ή

καταιγΙς.

Και Σεις; Σεις - λεγουν πάντοτε - &ά Ιπιχειρησετε νά είσβάλετε είς την

Έλλάδα. Και ήμεις, Λαός άφελης άκόμη, δεν τό πιστεύομεν. Δεν πισ~εύoμεν 3τι
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στρατ6ς με Ιστορίαν καί με παράδoσ~ν - αύτ6 καί οί Ιχ-&ροί τον δεν τ6 άρνaυντα~

- -&ά -&εληση νά κηλ~δω-&η δ"ά μ~ας πράξεως πανα-&λίας. Δεν π~στεύoμεν oτ~ ενα

Κράτος πάνοπλον, όΥδοηκοντα πεντε έκατομμυρίων άν·&ρώπων, μ':Χχ6μενον δ~ά νά δη-

~oυρyηση εCς τ6ν Κόσμον "νεαν τάξ~ν πραγμάτων~ - ταξ~ν φανταζ6με·&α άρετης, -&ά

ζητηση να πλευροκσπηση ενα ''Ε&νος μ~κρ6ν, πού άγωνίζετα~ ύπερ της Ιλευ-&ερίας

του, μαχ6μενον πρ6ς μίαν Αύτοκρατορίαν σαρ&ντα πεντε έκατομμυρίων.

Δ:,6n τί -&ά κάμη δ Στρατ6ς αύτ6ς, Έξοχώτατε, αν άντί πεζ~κoυ, πυρoβoλ~κoυ καί

μεραρx~ων, στείλη ή Έλλάς φύλακας εCς τά σύνορά της ε~κoσ~ x~λ~άδας τραυματ~ων,

χωρίς π6δ~α, χωρίς xερ~α, με τά α~ματα καί τούς Ιπ~δ~σμoυς δ~ά νά τ6ν ύποδε-

χ-&ουν; ••• Αότούς τούς στρατ~ώτας φύλακας -&ά ύπάρξη Στρατ6ς δ~ά νά τούς κτυπηση;

Άλλ'δx~, δεν πρ6κε~τα~ νά γίνη αύτ6. Ό όλίγος η πολύς Στρατ6ς των

Έλληνων πού εlνα~ Ιλεμ·'Jερος, οπως Ιστά-&η είς την 'Ήπε~ρoν, -&ά στα-&η .• αν κλη-&η,

εCς την Θράκην. Καί τί νά κάμη; ••• Θά πολεμηση. Καί ΙκεΤ. Καί -&α άγωνισ-&η.

Καί ΙκεΤ. Καί -&'άπο-&άνη. Καί ΙκεΤ. Καί -&'άναμενη την έκ Βερολίνου έπ~στρoφην

του δρομεως, δ δποΤος ~λ-&~ πρ6 πεντε ιτων κα' ελαβε άπ6 την Όλυμπίαν τ6 φως,

διά νά μεταβάλη εΙς δαυλ6ν την λαμπάδα καί φερη την πυρκαϊάν εCς τ6ν μικρ6ν,

την εκτασ~ν, άλλά μεγ~στoν αύτ6ν τ6πον, ό δΠΟ'ιος, άφο::! εμ:x-&€ τ6ν κ6σμον <Sλον

νά ζη, πρεnε~ τώρα νά τ6ν μά-&η κ,:χί ν 'άπο&νησκη.

Μετ'Ιξ6χου τ~μης

Γ. Α. Βλάχος

From "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", March 8, 1941

Ποία ~τo ή στρατ~ωτ~κη κατάστασις εΙς τ6 Άλβαν~κ6ν μετωπον, τούς πρώτους

μηνας του 1941;

τί εtδο~ς 'Πoλ~τ~κην Ιφηομοσε ό 'Ιωάννης Μεταξας εναντ~* τ~ς Γ€ρμανίας;

Τί γνωρίζετε δ~ά τ6ν στρατηγ6ν Badoglio;

Ποία ~σαν τά βα-&ύτερα α~τια της 'Iταλ~κης ηττης εCς την Άλβανίαν;

Δ~ατί ό Χίτλερ άπεφάσισε νά είσβάλλη εΙς την Έλλάδα την ανoιξ~ν του 1941;

τί γνJ.Jρίζετε δ~ά την Ιπ~xείρησιν ''BARBAROSSA ";

* εναντι - opposite; in front of; against
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Ποία ητο ή συμβολη του έλληνικου ΟΧΙ, εΙς την άποτυχίαν του γερμαν~κoυ bli.tz-

krieg εΙς την ΡωσιΥίαν τό 194,1;

Τί γνωρίζετε δια την μάχην της κρητης;

Πότε έγένετο ".tat ποίαν σημασίαν εΙχε ή μάχη του ΕΙ ALAJlliIN;

Ποία ~τo ή πολιτική καταστ~σις είς την Ίταλίαν κατα τό iτος 1943;

n:~ς ητο ή ζωη εΙς την Εύρώπην κατά την διάρκει~ν της γερμανικης κατοχης;

Ποία ητο ~ ~κτασις τ~ν γερμανικ~ν κατακτησεων* κατά τ6 ~τoς 1942;

Τί γνωρίζετε διά την μάχην του Σταλινγκραντ;

Πότε ηλ&ον οί Άγγλοσαξω\lες εΙς την Ίταλίαν;

Τί γν:.ιφίζετε διά την μάχην του Cassino;

ΠοΤαι ησαν αί φυλετικαί ~εωρίαι τ~ν Γερμαν~ν;

πως έτελείωσε ό ναζισμός;

Ποία προβληματα μ~ς έκληροδότησε ό Ε! Παγκόσμιος Πόλεμος;

Ποία εΙναι ή ~έσcς του κληρου* εΙς τ6ν ση~ερινόν κόσμον;

Grammatjcal Drills

Fill in each blank with the :ro)'er forτn of the word given ση the rigrlt. τr it is a

noun, use the appropriate form of the article.

Nouns:

Αύτός ό πολιτικός ~ά εΙναι μίαν ήμέραν της

χώρας του.

Κανείς δέν δέχεται άπ'αύτόν τόν Kν~ρω~o.

Πολλοί &ν~ρωnoι εδειξαν περιφρόνησιν πρός τα χρη~ατα, άλλα

πρός ούδείς.

'Υπάρχουν πολλων εΙδ~ν _

τό τρίτον σύνταγμα εύρίσκεται εΙς την Χαλκίδα.

Ό πατέρας του Νίκου ητο εΙς άξιωματικό; _

Ή Έλλάς είς περίπτωσιν πολέμου δυναται νά έπιστρατεύση

24

* (ή) κατάκτησις ::ι conquest

* (ό) κληρος • clergy

670

σωτηρία

έξευτελισμός

δόξα

άτιμία

πεζικόν

πυροβολικόν

Ιl.εραρχία
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εύρίσκεται πλησίον της παραλίας.

IJNIT 70

φύλαξ

οί της τελευταίας μαχης ύπερβαίνΟJν τούς 300.

τ6 φαρμακειον της συνοικίας μας δΕν εχει _

Ή Δυτικ~ ~xει πολύ ~ραίαν φύσιν .•

Ή πόλις εΙναι x~ρισμενη είς δύο ζώνας.

Το' δΖ. • 6 ' λ' • 6ασος αυτ κατεστρ~φη τε ειως απ ,

Κανείς δεν γνωρίζει τ~ν πραγματικ~ν αύτης της

νήσου.

τραυματίας

~πίδεσμoς

Θράκη

'3ερολινον

'έκτασι,ς

Αύτός ό καλλιτεχνης εκανε μίαν πραξιν.

Αύτα τά αύτοκίνητα ~πωλ~3ησαν είς τιμάς.

ο ί περ ισJ6τεΡΟ ι των στρατ ιωτων μετεφερ,9ψrαν

είς τ6 νοσοκομεΙον.

Ή γυναικα του ίατρου μας είναι πολύ

Δύο

σύνορα.

Verbs:

Ή ~pγασία

μεραρχίαι πεζικου &νεχώρησαν χ3ες δια τα

αύτων των &ν3ρώπων εΙναι να

. ..
εξευτελιστικός

πληγωμενος

&φελ~ς

π'Χνα3λιος

πανοπλος

κυνηγω

κατασκ6τους.

'Άν κ'Χί τρώει συνεχως ό &δελφ6ς σας δΕν ποτε.

Κανείς δεν ήμπορει νά αύτούς τούς ύπαλλ~λoυς.

Τ6ν να κανη στι 3ελει.

χορταίνω

διώχνω

&φ~νω

Τό ανομα αύτου του δικηγ6ρου δια παντός. κηλιδώνομαι

Τρεις μεραρχίαι ύπ5 του ~x3poυ. πλευροκοπω

Ό έλληνικ6ς λα6ς
,

του; "Αγγλους στρατιώτας ύποδεχομcxι

οί όποιοι ~ρ3αν είς τ~ν Έλλαδα τ6 1941 με μεγάλον ~ν

3συσιασμόν.

οί &στυφύλακες τ6ν τ6σο πολύ οϋτως W'J'τε ~πρεπε κτυπω

νά μεταφερ,9-η ε ίς τ6 νοσοκαμεΙον.

671
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μεταδίδω (μεταδώσω)

πρωτοχρονιάτικος

τ6 μην~μα (-ατος)

α Ισι6δοξος

η δυσχέρεια

~πεpπηδ~ (~περπηδ~σω)

προξενω (-ησ.ιl)

η λύπη

η διαδηλωσις (-εως)

η σύγκρουσις (-εως)

" ,
η απεργια

τά -&εμέλια

άπειλουμαι (άπειλουμαι)

η άνατίναξις (-εως)

ή παραίτησις (-εως)

σπεύδω (σ;τεύσω)

ό -5ιοικητης

ό άλεξιπτωτιστης

ή φορολογία

δυσαοεστημένος

ό -,-ιαρατηρητης

ό έπιτήδc:ιος

έκμεταλλεύομαι (έκμεταλλευ-&~)

η άνικανότης (-ητος)

άνα·~εωρ~ (-άνα-&εωρησω)

δLοικητικ6ς -ή -όν

to transmit

New Year (adj.)

message

optimist

ο! last year

diffieulty; hardship

to snrmount; ovcrleap

to cause, prodnce

sorrow, grief

demonstration

collision, clash, conflict

strike

foundation

to be threatened

slσwing up

resignation; abdication

to hllrr;,

commander

parachutist

taxation

displeased

observer

skiJ.lful, clever

to exploit

inahility, incapacity

to revise, review

admintstrative, executive
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ό -&εσμ6ς

άφορω (άφορεσω)

έκπαιδευτικ6ς -η -6ν

έξαγγελω (έξαγγείλω)

καταστω (καταστησω)

χ ει ρ6τερος -η -ον

· Έ-&νοσυνελευ'J"ις (-εως)η

δ συνεργατης

· έν6;'ης (-ητος)η

· διασπχσις (-εως)η

institution

to concern, regard, relate to

educational

to announce, declare

to spot

worse

National Assembly

coworker, collaborator

unHy

rllpture, splitting, smashing,

breaJdrιg off

'ΑΡΘΡΟΝ ΕΦΗΝΙΕΡΙΔΟΣ'-------------------
ΠΑΡΙΣΙ, Ίανουαριος

τ6 πσωτοχρονιάτικο μηνυμα του προεδρου Ντε Γκώ\ πρ6ς τ6 γαλλικόν ε-&νος

ήτο 6λιγώτερον αΙσιόδοξον άπ6 τ6 περυσιν6ν καί παρα τ6 γεγονός στι έξεφρασε

έλπίδας στι αί δυσχερειαι -&α ύπερπηδη-&ουν, έν τούτοις άνησύχησε δια τό μελλον

της Γαλλίας. Είναι γεγον6ς στι σσα έσημειώ-&ησαν κατα τούς τελευταίους δώ

δεκα μηνας εΙς την χώραν αύτην, άνησύχησαν τούς Γαλλους καί προξενησαν λύπην

είς τούς φίλους της Γαλλίας. Ύπηρξαν πραγματι σημαντικαί ταραχαί, διαδηλώσεις,

καί συγκρούσεις εΙς τα πανεπιστημια καί τας όδοίις, άπεργίαι είς τά έργοστάσια

καί, πρ6ς στιγμηντα οΙκονομικα -&εμελια του ε-&νους ήπειλη-&ησαν με άνατίναξιν.

Ό Γάλλος πρόεδρος εύ.οε-&η εΙς την δύσκσλον -&εσιν να ύποβάλη παραίτησιν, άλλά

την τελευταίαν στιγμην εσπευσεν εΙς τό γερμανικόν εδαφος καί έζητησε βοη-&ειαν

άπό τόν έκει διοικητην των Γάλλων άλεξιπτωτιστων στρατηγόν MacrIJίI.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΎ, ή χώρα άντιμετωπίζει σοραράς δυσχερείας. Ή φορολογία κ:χί

αί τιμαί των διαφόρων προΤόντων ηύξη-&ησαν καί μερικα έργΟ'J"τασια εκλεισαν. Ό

στρατηγός Ντε Γκώλ είναι δυσαρεστημενος με την παρουσαν κατάστασιν καί ώμ,ίλησε

περί ~ή,ι7ικης κρίσεως~ εΙς την Γαλλίαν. 'ολίγοι παρατηρηταί εΙς την γα\λικην

πρωτεύΟ'Jσαν διαφωνουν με τ6ν χαρακτηρισμόν αύτόν. Με την διαφοράν ατι δεν άνα

φερονται μόναν εΙς τούς έπιτηδείους έκείνους, οί δποιοι npo:ma-&ouv να έκμετα\-

λευ-&ουν την οΙκονομικην καί πολιτικην δvσκολίαν άπό την δποιαν διέρχεται τώρα

673
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ή Γαλλία. 'Έχουν τήν γνώμήν οτι ή ~ή·Θ-ική κρίσις$" εΙναι άποτtλΕι1μα της άνι-

κανότητος νά άνα-Θ-εωρη-Θ-ουν οΙ παλαιο'ί διοικητικοί -Θ-εσμοί καί νά γίνη ή άπαραίτη

τος προσαρμογη πρός τήν σημερινήν πραγματικότητα. Αύτη ή άλλαγή άφορα τό έκ

παιδευτικόν, πολιτικόν καί οΙκονομικόν σύστημα της χώρας. Ό στρατηγός Ντε

Γκώλ έξήγγειλεν ενα πρόγραμμαδιά την προσαρμογήν αύτήν, τό όποιον ομως οχι μ6

νον δεν έβελτίωσ~ τά πράγματα, άλλα τά κατεστησε χειρότερα. Καί αύτό εγινε

άφορμή νά ελ-Θ-η εΙς διαστασιν τό ντεγκωλι~όν κόμμα, με τήν Έ-Θ-νοσυνελευσιν καί

με τήν Κοινήν Γνώμην της χώρας. Έκεινοι πού ύποστηρίζουν άκόμη τόν Ντε Γκώλ

διερωτωνται διατί ό στρατηγός έξελεξε αύτην τήν στιγμήν διά νά παρουσιάση μία

, ί ά άό ~ δ ~. , " 'ίσειραν σχεδ ων του, δι τ ποια ιαφωνουν οι συνεργαται του. Ετσο, εις μ αν

περίοδον κρίσεως, πού εΙναι άπαραίτητος ή ένότης των ντεγκωλικων, έπερχεται

μία διάσπασις.

Grarnmatical Drills

Fill in each b1.ank with the proper forrn of the woro given οη the right. If it is a

ηουη, use the appropriate form of the article.

}10uns:

Ό ραδιοφωνικός στα-Θ-μός Ά-Θ-ηνων ·Μ μεταδώση crημερον τήν μήνυμα

Ισπέραν τό πρωτοχρονιά'l>ΙΚΟ . του κ. Πρω-Θ-υπουργου.

Ή έπι~υxής άντιμετώπισ~ς αύτων των προβλημ&των παρo~σιάζει δυσχέρεια

πολ\άς •

Αύτό τό όποιον μου ε'ίπιχτε μου εφερε μεγάλη •

Πολλαί εγιναν χ-Θ-ές είς την Ρώμην της 'Ιταλίας.

οΙ τραυματίαι της x-Θ-εσιν~ς μετεφερ3ηcrαν είς

τάς 'Α-Θ-ήν.:χς.

Ή των δημοσιογράφων έξακoλoυ3ε~ άκόμη.

Αύτή ή οΙκογένεια βασίζεται έπί δυνατων ~__ •

'Όλοι οΙ στρατιωτ.:χι του Γ! Συντάγματος ελαβον μερος εΙς

_______________ αύτης της γεφύρας.

Ό τίτλος αύτου του βιβλίου εΙναι του

άτόμου.
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λύπη

δ ιαδήλωcrις

σύγκρουσις

άπεΡΎία

-Θ-εμελιο

άνατίναξις

διάσπ:χσι.ς
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Πολλοί χοροί 3& δο30Uν Ιφέτος εΙς τ6 ξενο-

δοχειον της Μεγ&λης Βρεττανίας.

ot "Ελληνες εΙναι ~νας λα6ς.

ot ~π&λληλoι α~τ~ς της Ιπιxειρ~σεως εΙναι πoλ~ _

μέ τ6ν νέον δ"ευ3ηντ~ν.

ot 'Αμερικανοί εΙναι πoλ~ μέ τ&ς μηχαν&ς.

Ύπ&ρxo~ν πολλων εΙδων ~Jστήματα.

Verbs:

Ε'ίμαστε βέβαιοι οτι τελικως ολα τ& Ιμπ6δια .&&

Ό 3&νατος τοU κα3ηγητοU 3e1man Agrali

μεγ&λη λ~πη.

Ή άνεξαρτησία α~της της χώρας άπ6 πoλλo~ς

Ιξωτερικo~ς κινδ~νoυς.

Κανείς δέν πρός βοή3ειαν τ~ν άλεξιπτωτιστων.

Ό διευθυντής α~Toυ του Ιργοστασίου πoλ~

τo~ς ~παλλήλoυς τo~.

A~τ6 τ6 ζ~τημα δfν μας _

Πολλ& αρ3ρα του παλαιοU Συντ&γματος 3&

Ή κυβέρνησις 3ά νεά μέτρα ~π€ρ των Ιργατων.
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υΝΙΤ 7'

πρωτοχρονι&τικος

α Ισι6δοξος

δ~σαρεστημένoς

Ιπιτήδειος

Ικπαιδευτικ6ς

~περπηδω

προξενω

άπειλοUμαι

σπεύδω

Ικμεταλλε~oμαι

άφορω

άνα3εωρω

Ιξαγγέλω
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Unit 72

ή συμμετοχή

lπικρCνω (lπικρCνω)

άπεχω (άπεχ ω )

τ6 τεχνασμα (-:χτος)

τδ ήμερομίσ-&ιον

τ6 κα-&εστώς (-ωτος)

δ διδάσκαλος

ή κυριαρχία

ή μ€ταΡ9 ύ-&μισις (-εως)

ή μπλ6φα

ή β6 tJ.βα

παρ6μοιος -ος -ον

ή άποκεντρωσις (-εως)

περιφερειακ6ς -ή -6ν

ή ληψις (-εως)

συγκεντρωτικ6ς -ή -6ν

ώς lnL τ6 πλειστον

lπαρχιακ6ς -ή -6ν

ή άναδιάρ~ρωσις (-εως)

τ6 νομοσχεδ ιον

ύπσκ,nαστω (-ήσω)

άπροκαλύπτως

έγκα-&ιδρύω (-ήσω)

participation

criticize; blame

to abstain; to be far from

device

day's wages

regime; statl1s quo

teacher

sovereignty

reform, reforrnation

blIιff

bonb

siJnilar, alike

decentralisation

peripheral

receipt

concentrating; centralizing

most of the ti::le

provincial

reconstr1Jction

bill

to substitute

openly

to install; estabHsh
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜίλ/ ΤΟΥ περί συμμετοχηςJ ένω άνεμενετο νά προκαλεση έν-&ουσια-

σμόν μετaξ~ των έργαζoμενω~, έπικρίνεται τ~ρα οχι μόνον άπ6 α~τo~ς, άλλά καί

άπό τo~ς έργΟδότας, οϊ όποιοι εχουν την γν~μην ΟΤΙ ό πρόεδρος -&ά τo~ς όδηγηση

είς μίαν κατά~ασιν άπό την όποίαν έλάχιστα -&ά ά~εxη ή κρίσις. Πολλοί βλέπουν

οτι αϊ ΠΡΟτάσΗς περί συμμετοχης εΙναι έπικίνδυνοι καί οϊ έργάται -&εωρουν ΟτΙ

πρόκειται πιcρί τεχνάσματος διά νά άπoφ~γη ό Ντέ Γκ~λ νά συγκ~o.;ατε-&η είς 'X~ξη-

σεις των ήμερομισ-&ίων.

ΕΙΣ ΊΌΝ ,τομεα της παΙδείας, ό ύπουργός κ. Έντηκάρ Φ~ρ πρo'Jίtα-&ει έπίσης

νά έπιβάλη τό κα-&εστ~ς α~τό της συμμετox~ς άλλά αϊ κα-&ηγηταί καί οϊ διδάσκχλοι

-&Ξ:ωροϊίν οτι αϊ προτάσεις α~ταί -&& όδηγησα"'Jν είς τόν -&άνατον της άκαδημα"ι:κης

ζωης, ένω οϊ φοιτηταί καί οϊ έκιτρ6σJJΠΟΙ της Άριστερας -&εωροϊίν ΟΤΙ -&ά καταληξη

είς την κυριαρχίαν της κεντρικης έξουσίας έπί των πανεπιστημίων. Άκόμη καί

οϊ ντεγκωλικοί έπικρίνουν α~τά τά νέα προγράμματα δια την παιδείαν κ,!ί ύποσ,η-

ρίζουν οτι '(.αϊ μεταρρυ-&μίσεις~ του 'tt. Φώρ άποτελουν μίαν μπλόφαν~καί ι:Ιναι μLα

βόμβα έναντίον τον π~λιτισμoυ μας~ •

ΠΑΡΟΜΟΙΑΙ άνηδράσεις σ'lμει~ν~νται καί άπό 1iλλα στοιχεια ντεγκωλικά τά

όποια -&εωρo~ν Οτι ~λ-&εν ή σ~ιγμη διά μίαν πραγματικην μετaρρ~&μισιν, άλλά ή

παρουσα κυβέρνησις δέν άντεληφ-&η την άναγκην καί την σημασίαν της άπoκεντρ~σεως

καί της συμμετοχης των περιφερειακων όργάνων είς την ληψιν άποφάσεων. οϊ όπχ

δοί της συγκεντρωτικης έξουσίας είς τό Παρίσι, ένω εΙναι ώς έπί τό:ιλειστον

όπαδοί του Ντε Γκ~λ έπικρίνουν τά σχέδια καί τά προγράμματα της άπoκεντρ~σεως,

ένω οί ντεγκωλικοί είς τάς έπαρχιακάς πόλεις καί την ϋπαι-&ρον τά εύρίσκουν

άνεnαρκη. Ό ~ρόεδρoς Ντε Γκωλ εχει λάβει ώρισμένα μετρα δια την άναδιάρ-&ρωσιν

της έξουσίας καί ύπέβαλε ενα νομοσχέδιον διά να ύποκ:χταστηση την Γερουσίαν.

'Ακόμη καί οϊ όπ,χδοί του είς την Έ-&νοσJνέλευσιν, έπικρίνουν τά σχέδια α~τά

κχί άπρoκαλ~πτως λέγουν ΟΤΙ ό Γάλλος πρόεδρος -&έλει να έγκα-&ιδρ~ση ~ασιστικόν

κα-&εστ~ς είς την χώραν.

677
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Grammatical Notes

~~~~.E~!. Noun -Tl1ird Declension ηouπ- τό κα-&c;στως

ΤΊΙθ third declension noun τό κα-&εστως is declined as follows:

~~::~:. ΡΙιlr.

Ν. τό κα-&εστως τα κα-&εστωτα

G. του κα-&εστωτος των κ<:t-&εστωτων

Ώ. τω κα-&εστωτι τοις κα-&εστωσι

Α. τό κα-&εστως τα κα-&εστωτα

Grammatical Drills

υΝΙΤ 72

Fill in each blank with the ΡrΟΓer form ο! the 'W'ord given οη the right. If it is a

noun, IJse the approTJriate form ο! the article.

Nouns:

Ή της Έλλαδος εΙς τάς συζητήσεις κορυφης σuμμετοχή

-&εωρειται ύπό πολλων ώς έξησφαλισμένη.

Αύτός μεταχειρίζεται εΙς τήν έργασίαν του ολων των εΙδων τέχνασμα

Κατά τήν διάρκειαν του περασμένου αιωνος ή Άγγλία εΙχε.

τήν άπόλυτον των ·Θ-αλασσων.

τά έκπαιδευτικα συστήμ,ατα αύτου του πανεπιστημίου χρειαζον-

α ί μισ-&ο ί εΙναι πολύ μικροί. διδασκαλος

κυριαρχία

μεταρρύ-&μισις

ται πολλας •

αί άρέσουν πολύ εΙς τούς πολιτικούς.

Ή πολιτική -&α άποδωση μίαν ήμέραν πολύ

καλά άποτελεσματα.

Τό ύπουργικόν :Jυμβούλιον -&α προβη ε ίς νέων

άποφασr:ων.

Ό στρατός μας διέρχεται μίαν περίοδον _

Ή έπιτροπή έπί των έξωτερικων ύπο-&έσεων ύπεβαλε πρός

εγκαισιν εΙς τήν Βουλήν δύο νέα •
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μπλόφα

άποκεντρωσις

ληψις

άναδιαρ-&ρωσις

νομοσχέδιον



Ό άρχηγ6ς του νεου

GREEK BASIC COURSE

είναι ενας παλύ δυναμι-

UNIT 72

κα-&εστ~ς

κ6ς αν-&ρωπος.

~~;t~s~!~~=.

Ή o~κoνoμικη κατάστασις σημερον είναι

πού ύπηρχε πρ6 τριετίας.

, ~

αυτης παρ6μοιος

υολοι α~τoί εΤναι μελη τ~ν δργαν~σEων του περιφερειακ6ς

δημοκρατικου κ6μματος.

Αδτ6ς δ βo~λευτης είναι δπαδ6ς τ~ς πoλιτικ~ς.

Πολλαί

μεταρρύ-&μισιν.

Verbs:

περιοχαί τ~ς 'Ελλάδος χρειάζονται

συγκεντρωτικ6ς

έπαρχιακ6ς

Αδτη ή έφημερίς τούς πάντες καί τά πάντα.
, ,
επικρινω

Ή Θεσσαλον ίκη

την 'Α-&ηνα.

500 χιλι6μετρα περίπου άπ'
, ,
απεχω

τ~ς χ~ρας
ιι

ενα νεον εϊδος έγκα-&ιδρω

στρ~τιωτικoυ κα-&εστ~τoς.
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Unit 73

'Α Newspaper Article' (cont.)-----------------------------
καταβ&λλω (καταβ&λω)

ή άντιμετ~πισις (-εως)

έργατικός

άπαισιόδοξος -ος -ον

ή δυνατότης (-ητος)

έκσυγχρονω (-ήσω)

παρελ%ων -ουσα, -όν

ή δεκαετία

σπαταλω (-ήσω)

ό πόρος

πυρηνικός

ό πύραυλος

(fστοχος -ος -ον

ή άποχωρησις (-εως)

ή (fρνησις (-εως)

πότε ••• πότε

%ερμός

ή κ<Χταδίκη

ή άπόπειρα

ό €πικριτής

έντυπωσι,ακός -ή -όν

ύποτιμω (-ήσω)

άνασαίνω (άνασ&νω)

μεσαιος -α -ον

ή χρεοκοπία

άΠΘτρέπω (-έΨω)

ή άναστ&τωσις (-εως)

680

to knock down; suppress

confrontation

labor (adj.)

pessimistic

possibility

to undermine

past (adj.)

decade

to waste

resources; livelihood; passage

nuclear

rocket

unsuccessful; aWkward; inappropriate

withdrawal

denial; refusal

sοπιetimes

warm, hot

condemnation; conviction; sentence

atten1pt

crltic, cenSΓJr

sensational

deprec.iate, deval1Jate

to breathe

mi.ddle

bankruptcy; failure

to avert; prevent; dissuade

clisorder; confllsion
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ΕΝΩΠΙΟΝ των tξελίξεων α~των, πολλοί διερωτωνται αν ό στρατηγ6ς Ντε Γκωλ,

παρά τάς πρoσπα~είας πού καταβάλλει είς την άντιμετωπισιν των οίκονομικων,

κοινωνικων καί tργατικων προβλημάτων, εχει έλπίδας tπιτυχίας. ot περισσ6τεροι

Γάλλοι εΙναι άπαισι6δοξΟΙ. Ό πρ6εδρος Ντε Γκωλ, λεγουν, εχασε την ε~καιρίαν.

ΕΙχε την δυνατ6τητα νά έκσυγχρονίση την Γαλλίαν, κατά την παρελ~oυσαν δ€κα

ετίαν, άλλά έπροτίμησε νά σπαταληση τούς π6ρους του είς ονειρα δ6ξης, σπως

ησαν τά πυρηνικά σχεδια πυραύλων, ή αστοχος έξωτερικη πολιτικη, ή άποχωρησις

άπ6 τ6 ΝΛΊΌ , ή αρνησις νά δεx~η την Άγγλίαν είς την Κοινην ΆγΟ9άν, ή π6τε

~ερμη, π6τε ψυχρη στάσις εναντι της Γερμανίας, ή καταδί~η του 'Ισραήλ καί ή

άπ6πειρα διά την διάσπασιν του Καναδα.

ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΑΙ ΤΟΥ λεγουν στι τωρα ό πρ6εδρος Ντε Γκώλ πρoσπα~~ι νά έπιτύχη

είς διάστημα μερικων μηνων, έκεϊνο πού δεν ήδυνη~η νά πραγματοποιηση έπί μίαν

δεκαετίαν. Άλλά δεν ~ά δπάρξη έσωτερικ6ν ~αυμα. 'Η έντυπωσι~κη άπ6φασCς του

νά μη δ~oτιμήση τ6 γαλλικ6ν φράγκον, του έπιτρεπει νά άνασάνη άλλά δι 'όλίγον

χρονικ6ν διάστημ'χ. Χρειάζονται πολλά νά γίνουν διά νά tκσυγχρονισitη ή βιομη

x~νία καί να διατηpη~oυν at μικραί καί μεσαιαι έταιρίαι πού άντιμετωπΙζουν

χρεοκοπίαν. Μία αϋξησ;ς των tξαγωγων, ~ά ήδύνατο νά βoη~ηση την Γαλλίαν είς

την κρίσιμον α~την σ~ιγμην. Άλλά ~ά ~τo δυνατ6ν νά άποτρεψη την ~ρίσιν καί

να προλάβη νεαν έσωτερικην άναστάτωσιν;

τί γνωρίζετε διά τ6ν στρατηγ6ν Ντε Γκωλ;

πως έξηγε'ιτε την άντιπά~ειαν του Ντε Γκωλ πρ6ς τούς Άγγλοσάξονας;

Τί ρ6λον επαιξε δ Ντε Γκωλ είς την άπελευ&ερωσιν τ~ς πατρίδος του;

Τί όφείλει ή Γαλλία είς τ6ν Ντε Γκωλ;

Ποϊαι εΙνaι at ση:J.εριναί σχεσεις μεταξύ των 'Ηνωμένων Πολιτειων της 'Αμερικης

καί της Γαλλίας;

ΠοιΌν ·&εωρεϊτε πι~ανόν δΙcXδbχον του Ντε Γκωλ;

Τί γνωρίζετε διά τήν οίκονομικην πολιτικην του Ντε Γκωλ;
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lloCa ~τo ή στάσις του Ντε Γκωλ ~ναντι της Κοινης Άγορας;

TC εϊδους κα~εστως ixEL έγκα~ιδρύση ό Ντε Γκωλ εΙς την Γαλλίαν;

πως βλέπουν οί αλλοι εύρωπα~κoΙ λαοΙ τ6ν Ντε Γκωλ;

πως βλέπετε την σημερινη :τολιτικην κατάστασιν εΙς την Γαλλίαν;

Grammatical Drills

ΗΝΙΤ 73

Fill in each blank wi th the proper forI:J ο! the word gi"en οη the riIrht. Ι! i t is a

noun, use the appropriate form ο! the article.

Nouns:

υ Εν έκ τ~ν κα~ηκ6ντων* του νεου Προέδρου εΙναι ~ έπιτυχης

του προβλήματο; της άνεργΙας*.

Αύτ6ς εΙναι 'ένας αν~ρωπoς μεγάλων •

Ή οΙκογένεια Tρ~ανταφ~λλoυ ~α έπιστρέψη εΙς την Έλλαδα

άντψετωπισις

δυνατ6της

δεκαετία

εΙς uίαν •

Ό ~ειoς του Νίκου δεν ~xει κανεναν ζωης. π6ρος

Ό Έλληνικ6ς Στρατ6ς εχει πολλούς _

_ της 5ης μεραρχΙας έκ της νησου Κρήτης

~εωρειται βεβαΙα.

αύτου του άτ6μου είς ~ανατoν προεκαλεσε

μΙαν μεγάλην άγανάκτησι.

του άν~ρωπoυ να φ~αση είς την Σεληνην

έπέτυχε τελικως.

ΠολλαΙ τραπεζαι σήμερον άντιμετωπΙζουν _

Αί δηλώσεις αύτου του βουλευτου προεκάλεσαν μεγα\ην

ε ί ς τ6 ν λα6 ν •

πύραυλος

άποχώρησις

καταδΙκη

άπόπειρα

χρεοκοπία

άναστατωσις

~~J.~Ξ~!!~~l

Τ6 γραφειον του άκoλoύ~oυ ε~ρΙσκεται είς τήν στρατιωτικ6ς

άμερικανικην πρεσβεΙαν.

Αύτ6ς ό αν~ρωπoς ~xει πολύ ίδέες δια την

ζωήν.

* (τ6) κα~ηκoν - duty

* (ή) άνεργία - unemplo~'11lent

682
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'J α~~ν μας όνομ&ζεται &πό τo~ς ε~δικo~ς •

Αϊ &πaντησεις του κ. ύπουργου είς τα έρωτηματα των δη~o~ιo-

γρ&φων ησαν πoλ~ _

Ή γυναίκα του κα-&ηγητου Βογιατζη εχει μία _

δμο ρφ ι&.

Verbs:

Ή νέα κυβέρνησις ύποσχέ-&η στι -&α μεγ&λας

πρσσπα-&είας πρός άντιμετ~',τισιν αύτων των προβληματων.

Ή βιομηχανία της Έλλ&δος εχει σήμερον τελείως •

Αύτός ό αν&ρωπος ήμπορει ν& σλα τ& χρηίλατα

της Έ-&νικης Τραπέζης.

ΗΝΙΤ μ

πυρηνικός

ασ,οχος

έντυπωσιακός

καταβ&λλω

έκσιJγxΡOνω

σπαταλω

αί "Ελληνες πρό 15ετίας περίπου

των.

τήν δραχμή ύπατιμω

Ή δυναμική στάσις αύτου του βουλευτου μίαν

νέαν κυβερνητικην κρίσιν.

66)
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δ άνταποκριτης

τ6 πρ~τα~λημα (-ατος)

τ6 γήπεδον

ό Ήρακλης

φί\α·θλο;

συντριπτικός

ή ύπεροχη

ήττωμαι (ήττη~ω)

ό κυνηγός

&ριαμβεύω (-εύσω)

διαμορφω (διαμορφόσω)

τό δοκάρι

ίσ&ρι~μoς -οσ -ον

ή διαμόρφωσις (-εως)

άξιοποιω (-ήσω)

ή ίσo~άρισις (-εως)

ή μ:rιαλλα

άνακόπτω (-όψω)

άποφερω (άποψερω)

ίσχυρός -α -όν

ή βολCς (-δος)

ή άδνναμία

πολυτιμος -ος -ον

ή ίσΟ';ω\ία

ίσ6τια\ος -ος -ον

ή ληξις (-εως)

άμυντικ6ς

τ6 παιγνίδι

GREEK BASIC COURSE

Unit 7u

corresjΧ>ndent

contest, championship

lot, site

Hercules

sportsman

crushing

superiority, supreιnacy

to be defeated

hlιnter

to tri\unph

to form, shape, mold

beam, rafter

equal in n1Unber

formation

to make worthy; useful

equality in goals

ball

to checkj op~oBθί stop

to produce j yield; bear

strong, powerful

plummet; rocket

weakneSSj inability

valuable; precious

equality ο! strength

eqllal in strength

termination; endj ex!)iration

defensive

play; toy
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ό παίκτης

έξουδετερω (έξουδετερ6σω)

πλήρως

έπι~ετικ6ς -ή -6ν

σημειωτέον

&ναχαιτίζω (-σω)

τραχ~ς, -εΙα, -~

τ6 ~μίχρoνo

χαμογελω (-άσω)

άνατρεπω (-εψω)

ό διαιτητής

&λληλολακτίζομαι (-σ~ω)

ή παιδιά

άποβάλλω (&ποβάλω)

τ6 τέρμα (-ατος)

μακριν6ς -ή -6ν

ψηλοκρεμαστ6ς -ή -6ν

ξεγελω (ξεγελάσω)

πρόωρα

τ6 δίκτυον

player

to neutralize

completely

offensivej aggressive

mark wellJ

to checkj restrain

roughj rude

halt; period

to smile

to overthrow; upset; overtllrn

referee, uιnpire

to kick each other

sportj game

to rejectj expelj dismiss

end; goal; lim.it

distant; remotej far

downward motion ο! a ball

to deceive; sednce

prematurely

netj network

'ΠΟΔΟΣΦΑΙro ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛ.ΛΑΔΑ'---------------------------
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2. του &νταποκριτου μας.-- Μεγάλη Εκπληξις του πρωτα~λήμα

τος πρέπει νά χ~ρακτηρισ~η ή νίκη πού έπέτυχε χ~ές στ6 γήπεδο To~μπας ό Έ~νι

κ6ς Πειραιως έπί της όμ~δoς του Ήρακλέους μέ 2--1. Στόν &γωνα αύτ6ν, πo~ τ6ν

παρακoλo~~ησαν 7,000 περίπου φίλα~λoι, ό Ήρακλης ~ταν σαφως άνωτερος, διετήοη

σε συντριπτικη ύπεροχή, άλλά ήττη~η γιατί οί κυνηγοί του εχασαν ΧΠάνιες καί ά

πί~ανες εύκαιρίες, πo~ ~ά τo~ς έπέτρεπαν 8χι &πλως να κερδίσουν, &λλά να ~ρι~μ

βε~σoυν πραγματικα. Δύο φορές πρίν διαμoρφω~η τ6 2--1 τα δοκαρια Εσωσαν την

όμαδα του Έ~νικoυ άπ6 ίσαρι~μα σούτ του Κασαπη (5' καί 15') καΙ τρεΙς φορές

παλι, μετα τή διαμ6ρφωση του σκ6ρ, ό Καλλιοντζης δέν κατωρ~ωσc να &ξιοποιήση

οϋτε μια &π6 τίς τρεΙς καταπληκτικές εύκαιρίες που εΙ χε (80', 82' καί 88'), για
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να έπιτύχη τουλαχιστον τήν ίσοφαριση. Μια άκόμη καλή εύ;.ι.αιρία εχασε ό Ήρ~

κλης στό 73', οταν ενα σούτ του Ζαχαρόπουλου εστειλε τήν μπαλλα παλι στό δοκαρι.

'Έναντι της ι'ιπεροχης αύτης του ΉρακλεΟ'Jς, ό Έ-&νικός εΙχε τα δύο γκ.όλ καί μια

έπικίνδυνη κα-&οδο, πού άνεκοψε τήν τελευταία στιγμή (69') ό Φαναρας.

Ή μεγαλη ι'ιπεροχή του Ήρακλεουςστό α' μερος του άπεφερε τό μοναδικό

γκόλ. τό έπετυx~ στό 36' ό Ζαχαρόπουλος με ίσχυρό σούτ. Ό Έ-&νικός ίσοφαρι

σε στό 48' δια του 2ερβουδακη. πού ξεφυγε του Χαλιαμπαλια. Ό Έ3νικός άπf

σnασ:z: τήν νίκη στό 65' με βολίδα του Έλευ-&εριαδη, κατόπιν φρη - κήκ πού έκτύ·-

πησε ό Νικηφορακης.

Ο ί συν-&εσε ις :

ΕΘΝΙΚΟΣ: Άρβανίτης, Έλευ-&sριαδης, Ντα"ίκος, Χατζη"ίωαννίδης, Κρεμμύδας,

Τούντας, ΧατζηΤωαννογλου, 2ερβουδακης, Νικηφορακης, Σταματόπουλος, Kαλoγήρo~

(73' Καρδιακίδης).

ι

ΗΡΑΚΛΗΣ: Φαναρας, Μπατακης, Νικολαtδης (73' Θεοδοσιαδης), Σεντελίδης,

Χαλια:,l,παλιας, Ζαχαρ6;τουλος, 2αφειρίδης (73' Άκριτίδης), Καφετζης, Κασάπης,

Φυτίλης, Καλλιοντζης.

Διεκρί-&ησαν άπό τόν Έ-&νικό οί Έλευ-&εριαδης, Κρεμμύδας, ΧατζηΤωαννογλου,

Νικηφορακης καί άπό τόν Ήρακλη οί Σεντελίδης καί Φυτίλης. Ή δ~αιτησία του

κ. Πασχ'Χλίδη άρκετα καλή.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ,2. του άνταποκριτου μας.-- Ή άδυναμCα των κυνηγων του ΟΦΗ

να άξιοποιή'J'ουν τήν ύπερσχή πού διετηρησ:: ή όμαδα τους στόν χ-&εσινό άγωνα της

πρός τόν ~~OΛ, έπετρεψε στόν δεύτερο να άπo'J'Παση μια πολύτιμη ίσοπαλία με 1--1.

τό ίσόπαλο τουτο άποτελεσμα, όπωσδήποτε χαρακτηρίζετ:χι αδικο για τόν ΟΦΗ, διότι

έκτός της μεγαλης ι'ιπεροχης, δεχ-&ηκε τήν ίσοφαριση δύο λεπτα πρό της λήξεως καί

κατα τρ6πο πού κανείς δεν περίμενε.

τό -&αυμασιο άμυντικό παιγνίδι των παικτων της Θεσσαλονίκης έξουδετερωσι::

πλήρως κατα τό α' μερος του άγωνος την έπι-&ετική δραστηριότητα των Κρητικων,

τούς όποίους, σημειωτεον, άναχαίτισε καί τό άρκετα τραχύ παιγνίδ~ των περισ-

σοτερω') παικτων του Π.Α.Ο.Κ.

Στό β' ήμίχρονο ή τύχη χαμογελασε στόν ΟΦΗ, ό όποιος άΈ,ιοποίησε τήν νέα

ι'ιπεροχη το;) στό 76'. Ό 9εμελης μπηκε έπικίνδυνα μεσα σGην περιοχη, έκει ομως

τόν άνετρεψαν ό Φουντουκίδης καί ό Μακρης. τό πεναλτυ σημειω..}ψι.ε άπό τόν διαι

τητή κ. Κούγια, άλλα δεν τό δεχ&ηκαν οί παικται ,του ΠΑΟΚ καί διεμαρτυρή-&ησαν.
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τ6 π:χιγνίδι διεκ6πη έπί 4' καί συνεχίσ-&ηκε με τ6 κτύπημα του πεναλτυ ά11;6 τ6ν

Παπουτσ&κη. δ δπο'l:ος ετσι 1Χνο ιξε τ6 σκ6ρ.

πεντε λεπτα πρ6 της λήξεως. δ Σαβουλtδης καί δ Παπαδ6πουλος. άλληλοελα

κτίσ-&ησαν έντ6ς παιδιας. &λλα δ κ. Κούγιας. &πεβαλε μ6νο τ6ν Π:χπαδ6πουλο. ένω

-&α επρεπε ν& άποβαλη καί τ6ν Σαβουλίδη.

Στ6 39' καί ένω ή μπαλλα παιζ6ταν άρκετα μακρυα άπ6 τ6 τερμα του ΟΦΗ. δ

Μητρακας. επιασε ενα μακριν6 -- άπ6 30 μετρα περίπου -- ψιλοκρεμαστ6 σούτ. Ή

μπαλλα ξεγελασε τ6ν Πετρακη πού βγηκε πρ6ωρα καί κατεληξε στα δίχτυα!

Ο ~ συνθ-εσ;:;ις :

ΟΦΗ: Πετρακης. Κτενας. Τσακίρογλου. Παπα-&εοφανους. Μπουρδαμης. •Αλεξαν

δρης. Παπουτσάκης. Βουζουνερακης. Θέμελης. Λεμονης καί Παπαδ6πουλος.

ΠΑΟΚ: Σαβουλίδης. Μητρακας. Φουντουκίδης. Μακρης. Θεοφανίδης. Λάζος.

Άσλ-χνίδης. ΤερζανίδΨ:;. Παρίδης. Σαραφης καί ΆφεντουλίQης.

τί εΙδος ποδοσφαίρου σας άρέσει; Τ6 Άμερικανικ6ν η τ6 Εύρωπαϊκ6ν;

Μπορειτε να έξηγησετε λεπτομερειακως τας διαφορας των;

Ποία δμαδα προτιματε εtς την Άμερικην καί διατί;

Ποία χώρα του κ6σμου εΙναι ή καλλιτερα εtς τ6 εύρωπαϊκ6ν ποδ6σφαιρον;

Γν~ρίζετε τας έλληνικας δμαδας πo~oσφαίρoυ;

Μπορειτε να έξηγησετε τούς καν6νας του άμερικανικου ποδοσφαίρου;

τί εϊδους σπ6ρ σας άρεσει;

•Ανη;-tετε σε XitVEva ά-&λητικ6 σμιλο;

τί εΙναι τ6 μπαίηζ μπώλ; Μπορειτε να μας έξηγησr-:τε τούς καν6νες του;

Fill in each blank with the proper fonn ο! the vord giveo 00 the righ1i. If it is a

noun. use the appropriate form ο! the article.

Nouns:

O~ άδελφοί Βογιατζη εΙναι o~ καλλίτεροι αύτης

της έφημερ ί δος •
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Αϋριο την έσπέραν 'θ-ά γίνουν οί άγωνες εΌρωπα-ίκου . πρωτα-θ-λημα

ποδοσφα ί ρου+<.

Ή πόλις των Ά~ηνων εχει "εναν μεγάλον άρι~μόν γη:ιεδο

Ή όμάς του Όλυμπιακ~υ διετήοησε κα~Όλην

τήν διάρκειαν του άγωνος.

Ή σϊο\η αύτου του εΙναι πολύ γραφικη.

του χαρακτηρος των παιδιων έξαρτατ~ι έκ

του περιβάλλοντος.

Αύτό τό αύτοκίνητον ετρεχε με ταχύτητα

Ό άδελφ6ς σας εχει μεγαλην εΙς την γυναίκα

του.

Ό άγ~ν ποδοσφαίρου έτελείωσε με

Ό κυνηγός του Όλυμπιακου έπετυχε τερμ~ 5 λεπτά πρό της

του άγωνος.

'Υπαρχουν πολλα ειδη

Αύτό τό ξενοδοχειον όνομαζεται ~ενoδoxειoν των

οι του μπαίηζ μπ~λ εΙναι συνη~ως παχεΙς.

οι άρχαιοι "Ελληνες έ~εωpoυσαν τάς ά~λητικας _

ώς άπαραιτητους δια την ~γείαν του σωματός των.

Ή άμαξoσ~oιxία ~ά φ~άση α~pιoν την πρωΤαν εΙς τό

του προορισμου της.

κυνηγός

διcψόρφωσις

βολίς

άδυναμία

ίσοπαλία

ληξις

παιγν(δι

παίκτης

διαιτητης ι

παιδιά

τερμχ

τα

~υελλης.

αύτων των ψαραδωv κατεστράφησαν λόγω της δίκτυον

Τό Δημοκρατικόν κόμμα έκερδισε τάς sκλογας με μίαν

______________ νίκην.

Καί τά δύο στρατεύματα ~σαν

συντριπτικός

Ισαρ:,~μoς

Ό x~~σινός σcισμός ~τo πολύ

Ή γυναικα μου εχει μία μεγάλη

λί~ων.

τα απλα αύτου του στρατου εΙναι

* (τό) ποδόσφα ι ρο • football

συλλογή
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δύναμις του άμερικ~νικoυ στρατου ~ιναι

ΙΙΝΙΤ 74

Επι-&ετικ6ς

τρομερά.

Τά χαρακτηρ ;,στ ικά του προσώπου αύτου του φο ιτητου € Ι να ι

πολύ

Με την οΙκογένεια Boγ~ατζη ε'ίμε-&α συγγενεΊ:ς.

Verl)s:

τραχύς

μακρινός

Ή όμάς του ηανα-&ηνα"ίκου δεν ,&ά _
,

ποτε. ήττωμαι

οί ά-&λητ~ί μας εΙς τούς 'σλυμπιακούς άγώνας.

Ό Χάρτης της Εύρώπης μετά τ6ν π6λεμον κατα

πο\ύ.

Ή έταιρεΙα πετρελαΙων Γκ6λφ τελικως αύτην

,ην περιοχη.

Ή έπι-&ετικη όρμη του έχ-&ρου τελικως ύπ6

των σ~ρατευμάτων μας.

-&ριαμβεύω

διαμορφω

άξιοποιω

, ,
ανακοπτω

Αύτη ή Επιχείρησις -&α μΙαν ήμερα ν μεγαλα άποφερω

'ιtέρ δη".

Αύτός ό πολιτικ6ς κατώρ-&ωσε να αλους τούς

άντιπαλους του.

οί στρατιωται της Β! μεραρχίας έπιτυχως

σλας τας Επι-&έσεις του Εχ-&ρου.

Αύτη ή γuναικα ολην την ωραν.

Εξουδετερώνω

άναχαιτίζω

χαμογελω

Πολλα σχολεια Εφέτος ~ναν μεγαλον άρι-&μ6ν

Ό έλ\ηνικ6ς στρατ6ς

λίνι τ6ν Noεμβριo~ του 1940.

Αύτα τα πα:ιδ~α

τα σχέδια του Μουσσα-

Επί πολλην ~ρα:ν χ-&ες.

άνατρεπω

άλλη\ολακτίζομαι

άποβαλλω

φοιτητων.

* (τ6) κερδος = profit

689



GREEK BASIC COURSE

UnIt 7S

'Television'

ό κ:χραγκιόζης

ή σκιά

ή ήχώ (-ους)

ή έπικαιρότης (-τητος)

τό στούντιο

τό συγκρότη~α (-ατος)

ή παρουσίασις (-εως)

ή σKηνo{~εσία

τη\εοπτικός -ή -όν

~Στασκoπευτικός -ή -όν

τό χιουμορ

πρωταγωνιστω (πρωταγωνιστήσω)

προστατεύω (-εύσω)

διακεκριμμένος -η -αν

σχεδιάζω (-σω)

άπαγάγω

άνέχομαι (-χ-&ω)

ό τηλε-&εατής

Π2ραστατικός -ή -όν

τό διάγραμμα (-ατος)

ή πρόγνωσις (-εως)

τά έπίκαιρα

ή προεδρία

κινηματογραφημένος

ή άνασκόπησις (-εως)

κυριωτερος -α -ον

ή ε'ίδησις (-ι::ως)

690

puppet show

shadow

echo

timeliness

studio

group

presentation

staging

of televislon

spy (adj.); spying

humor

to be a protagonist

to protect

distinguished

to sketcha plan, design

to abduct, kidnap

tolerate

T.V. watcher

representative; descriptive

diagram, draring

fΌresight; forecast; foreknowledge

documentary (film)

chainnanship; presldency

f'ilmed

review

main

news
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τό άπόσπ~σμα (-ατος)

προβάλλω (πρo~άλω)

ά~ηναϊκός -ή -όν

ή έκπομπή

ό φυγάς (-άδος)

τιτλοφορω (-ήσω)

ό μονόχειρ (-ρος)

ή φΥγή

όρεινός -ή -όν

καταδιώκω (καταδιωζω)

ό ύ-rιαστυνόμoς

ή ό&6νη

ό δέκτης

ή άνταπόκρισις (-εως)

άναλύω (άν.χλύσω)

~εαμ~τικός ~ -όν

ψυχαγωγικός -ή -όν

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΗΛΕΟ?ΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΆΛΙ 5

19.00 ΕΝΑΡΞΙΣ

19.03 Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Παράστασις άπό τό ~ Θέατρο

Σκιων~ του Εύγενίου Σπα~5-

ρη.

19.23 ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μιά μικρή ίστορία γιά

παιδιά.

19.30 ΗΧΏ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

'ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ•

ΣΑΒΒΑΤΟΝ

25

'Ιανουαρίου

691

extract; fragment; detachment

to propose; offer; begin to appear

Athenian

broadcast

fugitive

to erιtitle

opo-handed; one-armed

flight; escape

mountainoυs

to perseCllte; pursue

police lie1Jtenant

screen

receiver

correspondence

to analyze

spectacnlar

recreatirJnal

ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

ΕΝΟΠΛΩΝ

Δ'(ΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΝΆΛΙ 10-------------------------------
18.00 ΕΝΑΡΞΙΣ

18.06 ΤΟΜ ΣΩΓΙΕΡ

τό δεύτερο έπεοσόδιο του

κλασσικου άρ~στoυργήματoς

τo~ Μάρκ Τουαίν. Πρωτα-

γωνιστε~ d μικρός ~~oπoιός

φρεντ Σμί~.

18.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

18.40 ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ EBΔOMAΔO~
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GREEK BASIC CQURSE

ΚΑΝΑΛΙ 10 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

υΝΙΤ 75

Ή ~λλην~κή καί ή διε~νής

έπικαιρότης μέ τόν Βασί-

λη Παπα~ανασίoυ.

20.00 ΕΧΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ

Διασκεδασcική κωμωδία μ'

~να ζευγάρι νεαρων παντρε-

~ένων. Έκε~νoς δ Ρίτσ-

~ρντ M~ένζαμιν κι'~κεCνη ~

Πάολα Πρέντις.

20.25 ΜΠΟΝΑΝΤΣΑ

ΚαρτράΤτ σέ νέες περιπέτει-

ες σ~ό Φάρ ούεστ. Τούς βα

σικούς ρόλους έρμηπύσυν ό

Λόρν Γκρ~ν, δ Ντάν Μπλόκερ,

δ Μά"ικ Λάντον καί ό παρνελ

Ρόμπερτς.

21.15 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤ[Ο

Πρόγραμμα έλαφρας μουσικης

μέ συμμετοχή του Φέφε του

μοντέρνου συγκρoτή~ατoς

ΣET~ ΑΜΙΤΣΙ καί της Ζωης

Koυ90ύ~λη. Π~ρoυσίασις:

Γιάννη; Γκούμας. Παρaγ~

γή: Β. Κροντηρας. Σκηνα

~εσί:x: Γιi;:ψγος Δάμπασης.

21.55 ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Τηλεοπτική σειρά κατασκο

πευτικων περιπετειων γεμά-

των άπό χιουμορ καί ρεαλισ

μό. Πρωταγωνιστουν οί Ρό

μπερτ κάλπ καί Μπίλ Κρόσμπυ.

Τά έπrκαιρα του ύπουργείου

Προεδρίας της Κυβερνήσεως

παρουσιάζουν τήν κινηματο

γραφημένην άνασκόπησ~ν των

κυριωτέρων έλληνικων γεγο

νότων καί έκδηλωσεων της

έβδομάδσς.

18.55 KINH~ΙTOΓPAΦIKA N&~

Έλληνικές καί ξένες κινη

ματογραφικές εtδήσεις. Χα

ρακτηριστικά άποΟ",ιάσματα

άπό τίς νέες ταινίες πού ~ά

προβλη·&ουν στούς ά~ηνα"ίκoύς

κινη~ατoγράφoυς τήν έρχομέ

νη έβδομάδα. Παρουσίασις:

Νίκου Mπoυγ~. Κείμενα καί

παραγωγ~: 'Ίωνος Moσxoν~.

19.30 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣYΓKPOTH~ΙTA

Ό Μάκης Πάντας παρουσιάζει

τόν Γιωργο Ζαμπέτα, τόν Σω

το Παναγοπουλο, τ~ν Νάντια

Κωνσταντοπούλου καί τήν Κού-

κ:χ σΈνα εύχάροστο μουσικό

πρόγραμμα. Τήν έκπομπη προσ

φέρει ή Έλληνική Βασιλική

Άεροπορία.

20.00 J ΦΥΓΑΣ

ΔΕ ΑΔΕΡ ΣΑ Ί 'ΝΤ ΟΦ ΔΕ ΜΑΟΥΝ·-

ΤΑΙΝ. Ό γιατρός Ρίτσαρντ

Κίμπελ πρσσπα~iΞ:Ι νά ξεφύγη

" " , t. ,
απο την αστυνομια η οποια



ΚΑΝΑΛΙ 5 (ΣΓι~EXEIA)

GREEK BASIC COURSE

ΚΑΝΑΛΙ 10 (ΣΥΝΕΗΕΙΑ)

υΝΙΤ 75

Ο t μυστικοί πράκτορες κελλυ

καί ~κωτ άναλαμβανουν νά

προστατεύσουν ενα διακεκρι

μενο έπιστημονα καί την

ιι.6ρη του άπ6 ρωσους πρακτο

ρας ot δποιοι κατα πληροφο

ρίες σχεδιάζουν να τούς ά

π~γαγoυν. Πρίν σμως ξεκι

νη~o~ν για την νεα τους

άποστολη έξουδετερωνονται

άπ6 τo~ς άντιπάλους των.

την ~εσι τους παίρνουν δύο

ξενοι, ot δποιοι έμφανί-

ζονται στόν ~α~ηγητη καί

σ:ην κόρη του ώς κελλυ καί

Σκωτ. Αύτ6 βεβαια εΙναι

κάτι πού δεν μπορουν να τό

άνεx~oυν ot πραγματικοί

πράκτορες κελλυ καί Σκωτ,

με άποτελεσμα ν'άρχίση μιά

σειρα συγκλονιστικων περι

πετειων ot δποιες κρατουν

άδιακοπο τό ένδιαφερον του

τηλε~εατoυ μεχρι την τελευ

ταία στιγμη.

22.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ

Με παραστατικά διαγραμματα

π~ρoυσιάζεται τ6 δελτίον

προγνωσεως καιρo~ τ~ς Έ

~ν ικης Μετεωρολογικης Ύ

πηΡΞσίας.
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τ6ν ~εωρει ύπεύ~υνo γιά τ6ν

~άνατo της γυναίκας του.

Πρoσπα~ει να βρη τ6ν μον6

χειρα δολοφ6νο καί ν'άπο

δείξη ετσι την ά~~6τητα του.

Στ6ν άτελειωτο δρόμο της

φυγης του δ Ρίτσαρντ Κίμπελ

διερχεται άπ6 ~να δρεινό

xωρ~ό καταδιω~όμενoς, οπως

παντα, άπό τόν ύπαστυνόμο

Τζεραρντ. Ή περ ιπετειωδης

ομως γνωριμία του με

(την ~Jνf.χεια ~α την π~ρα

κo\oυ~ήσετε στην μικρη δ

~όνη του δεκτου σας) Τόν

,:>όλο του Ριτσαρντ Κίμπελ

Ιρμηνεύει δ Ντέ1βιντ Τζαν-

σεϋ.

20.50 ΚΙΝΗΤΟΣ ΡΕΠΟ?ΤΕΡ

Ό κωστας Σιqμ&νης με βάσι

την κινηματογραφικην άντα

π6κρισι του ~ Ρ6βινγκ -

Pηπ6ρτ~ άναλύει ~εματα δι

ε~νoυς ένδιαφεροντος.

21.10 BLACK Α."ΙΠ WHTTE MINSTHEL SHOW

Θ εαματ ι κ6 μουσ ι κ6 <& σόου .~

παραγωγης του ~I-MΠI-ΣI.

22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΠΙ-

ΚΑΙΡΟΤΗΣ

Ό δημοσιογράφος Μανος Χωρ ια

ν6πουλος παρουσιάζει τα ΤΕ

λευταία Έλληνικα καί Παγκ6-



GREEK BASIC COURSE

ΚΑΝΆΛΙ 10 (ΣΥΝΕΗΕΙΑ)

ΙΙΝΙ'Γ 75

σμια νεα κα-&ως ~πίσης '>taC

τίς είδήσεις πού μεταδίδουν

τά τηλέτυπα.

22.30 Η ΤΛΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΛΔΟΣ

Θα προβλη·3-η μία ψυχαγωγική

ταινία μεγαλοu μηΚΟJς.

24.00 ΤΕΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Grammatica1 Notes

Noto 7'3.1 Νουη: Third Dec1ension Noιm ή ήχώ.

Ν. ή ήχώ

G. της ήχους

D. τη ήχοϊ

Α. τήν ήχώ

Ποία εΙναι ή έπ~δρασις της τηλεοράσεως έπί των παιδιων;

Τί ε'ίδους ηρογράμμο:τα προτιματε:

Ποιοι έκ των ή-&οποιων της τηλεοράσ,:;ως σας άρεσουν περισ,ι6τερο;

Ποία εΙναι τά πλεονεκτήματα ~ μειονεκτηματα της τηλεοράσεως;

Τί εtδο~ς τη\ε6ρασι ~xετε;

Πo~αι εΙναι at διαφοραί μεταξύ της άμερικανικης καί εύρωπα"ι:κης τηλεοράσεως;

Ποιαι άλλαγαί προηλ-&ον είς την άμεΡΙΚιΧνικην ζΙιJην συνεπεία της τηελοράσεως;

Ποιοι δέκται τηλεοράσεως νομίζετε οτι εΙναι οί καλλίτεροι; '~μπopεΙΤE να

έξηγήσ<=τε διατί;

Grarnmatie.-31 Drills

Fi11 in each b1ank with the 1Jroper form σΓ the word given ση t}le ri(iht. If it is a

noun, \;se the appropriate form σ! the article.

Nouns:

Τ6 -&έατρον άρεσει πολύ •
εις
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τ6 δνομα αύτοϋ του κινημ:χτογραφου εΙναι ό Κιν1ιματόγραφος

των

υΝΤΤ 75

έπικαιρότης

Πολλά -&εατρικά

την ανοιξιν.

-&α έπισκεφ-&ουν τό Wa:>hin['ton συγκρότημα

Ή των νεων πρεσβευτων εΙς τόν Βασιλεα -&ά παρουσίασις

γίνη σημερον.

Ύπάρχουν πολλα εϊδη •

Ό άρι-&μός των αύξανει συνεχως εΙς την

Έλλάδαν.

σκηνο-&εσία

τηλε,'tεατής

Αύτός εχει σλα τά δελτία τ~ς μετεωρoλoγικ~ς πρόγνωσις

ύπηρεσίας.

ΕΙς τόν κινηματόγραφον "ΣΙΝΕΑΚ" ήμπορει κάπο ιος νά βλεπη

Ό κύοιος Βογιατζης έργάζεται εΙς τό ύπ~υργειoν

τ~ς κυβερνήσεως.

Ό Η.ύριος Walt.er Cronkite εΙναι εΙδικός εΙς τήν

των κυριωτερων εΙδήσεων.

Έσκοτω-&η άπό τάς σφαίρας του έκτελεστικου

Μας άρεσει πολύ ή ~oυσ,κή αύτης •

έπίκαιρα

προεδρία

άνασκόπησις

άπόσnασμα

έκπομπή

Τό αύτοκίνητον του εΙναι πλησίον του VJOlJ της φυγάς

Μητροπόλεως.

Κανείς δεν έν-&υμειται πλέον τας ήρωϊκάς πραξεις του

______________ σ~ρατηγoυ.

τό γραφειον του εΙναι εΙς τόν πρωτον σροφον

του κτιρίου τ~ς 'Αστυνομίας.

μονόχειρ

ύπαστυ'Jό;J.ος

Ή έταιρεία αύτή παραγει μόνο δέκτας.

Μας άρεσουν πάρα πολύ αί

'Όλοι οί

Τi.tινίαι.

ξενοι έπισκεπται -&α παραμείνουν

τηλεοπτικός

κατασκοπευτι κός

δ ιακεκρ ιμ ένος

εΙς τό ξενοδοχειον τ~ς Μ. Βρεττανίας.

Οί άνταπo~ρίσεις αύτου του δημοσιογράφου ήσαν πολύ
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Αί ταβερναι εΙναι πολύ γραφικαί.

Αί ά.ιfλητικες έΠΙδείξεις των μα.ιfητριων εΙς το Στάδιον ~σαν

πολύ

Ή σχολη του πανεπιστημίοu Ά.ιfηνων εχει

έξαιρετικούς κα.ιfηγητάς.

Τά ε~δη α~των των θεαμάτων ~εωρoυνται ~oλύ •

Verbs:

Οί στρατιω~αι την έλευ.ιfερίαν της πατρίδος των.

Οί Βιετ Κ6γκ μίαν νεαν σειράν έπ~.ιfεσ~~ν

έναντίον της Σαϊγκ6ν.

UNIT 75

ά.ιfηναΊ:κός

.ιfc;αμ:χτικός

π~ιραμ('(τικός

ψυχαγωγικός

προστατευω

σχεδιάζω

Kαν~ίς δεν ή~πoρει νά τ6ν χαρακτηρα α~τoυ του άνεχομα ι

ύπΧλ'λ..ήλου.

Αϋριον .ιf& μία έλληνική ταινία εΙς τούς

κινηματογράφους της πoλε~ς μας.

'Όλο ι ο ί στα.ιfμo ί τηλεοράσεως .ιfά - τον λ6γον

του προεδρου.

οί χωροφύλακες τον δολοφ6νο τρεις ~ρες

πρίν τ6ν σJλλάβουν.
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προβάλλω

μεταδίδω

καταδι.~κω



παρα-9-έτω

ένταυ-&α

ή μειονότης (-τος)

ή διάταξις (-εως)

ό Ki~VOV ισμός

δLατελω (διατελέσ~)

ή άντί-&εσις (-εως)

κατισχύω (κατισχύσω)

παρέχω (παρέχω)

ή έ-&νικότης (-τος)

δΙΚ1:ιουμαι (δικαιω-&&J)

πρεσβεύω (πσεσ~εύσω)

δημόσLος -ία -ον

τε

κατ'ίδίαν

ών

ή δοξασία

άσυμβ ί βαστο ς

χρηστός -ή -όν

τά η-9-η

μουσσυλμαν ι κός -ή -όν

έφ'ολου

απας, απασα, απαν

ό ύπήκως

τυχόν

ή τήρησις (-εως)

ή διάκρισις (-εως)

GREEK BASIC COURSE

Unit 75-a

to p1ace near; 1ay before; offer

here; in this p1ace

minority

arrangement; order; provision

regu1ation; by1aw

to remain; continue

contrast; opposition

to prevail

to give; fυrnίs'Ί; grant

nationality

to be entit1ed to

to profess; be1ieve; intercede

public

and; a1so

aside; secret1y; privately

which; who

belief; ορίηίοη

incomuatib1e; irrcconci1ab1e

f,ood; virtuous; mora1

manners; customs

mos1em

ο! a11

a11; who1e, entire

citizen, national

happeninr,; by chance

kee::>ing; observance

d.ίsccrnmeπt; discretion; distinc-

tiOJl; discrimination
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GREEK BASΙC COURSE UNIT 75-a

τ6 παράρτημα

τ6 ~ρήσκευμα (-ατος)

'ίσος -η -ον

τ6 κ~λυμα (-ατος)

ή παραδοχή

τ6 άξίωμα (-ατος)

ή έξάσκησις (-εως)

δ περιορισμ6ς

ή χρησις (-εως)

τ6 δημοσίευμα (-ατος)

ή συνά~ρoισις (-εως)

ή υπαρξις (-εως)

προσήκων -ουσα -ον

ή ευκολία

λαλω (λαλήσ~.ιJ)

, .
ενωπιοv

λοιπ6ς -ή -6ν

διευ~ύνω (διευ&ύνω)

έποπτεύω (έποπτεύσω)

ή δαπάνη

φιλαν3ρωπικ6ς -ή -6ν

κοινωφελής -ής -ές

τ6 tJtna ι δ ευτήρ ιο ν

πο:,ω (Π::Jιήσω)

τελω (τελέσω)

εν~α

διαμένω (διαμείνω)

ή άναλογία

ή έξασφάλισις (-εως)

ή παροχή

ή δ ι δασκ,χλί α

supplement, appendix, annex

religion

equal

hindrance; obstacle

acce~tance; admission

dignity; office; axiom

practice; exercise

limitation; restriction; confine-

ment

use, usage

publication

gat'ιerin~; meeting; assemblage

exj.stence

proper; due; fit

facility; ease; convenience

to speak

in the presence of; before

remaining; rest

to direct, supervise

to oversee; supervise; inspect

expense; cost

charitable; philanthropic; bene-

volence

useful or beneficial to the public

school; institute

to make, do

to perform, do, celebrate

where

to remain; live; stay; reside

proportion; analogy; quota

securing; insuring

giving; granting

teaching; instruction



εΌαγης -ης -ές

έν λ6γω

GREEK BASIC COURSE

benevόlent; pure; pious

abοve-rnentiο:ιed

UNIT 75003

κωλύω (κ:υλύσω)

ύποχρεωτικ6ς -η -6ν

είρημένος -η -ον

δ προϋπολογισμ6ς

τ6 κα~ίδρυμα (-ατος)

δ όργανισμ6ς

κανονίζω (κανονίσω)

τ6 ε~ιμoν

έπεξεpγ&ζoμ~ι (έπεξεργασ~~). , ,
η εΠΙΤΡΟΠ,η

ή διαφωνία

τ6 συμβούλιον

ή κοινωνία τ~ν Έ~νων

διορίζω (διορίσω)

ό έπιδιαιτητης

ό νσμομα&ης

ή συναγωΎη

τ6 νεκρσταψ.:Ιον

',τρακε ιμένου

ύποχρεωμένο:;

ή παρ&βασις (-εως)

περιπίπτω ~περιπέσω)

παρ ίσ ,αμα ι (παρ ιστ~)

νόμιμος -η -ον

ή άνάπαυσις (-εως)

ο{)χ ~ττoν

άπαλλ&ττω (άπαλλ&ξω)

τ6 'Jυμφέρον

τρο;τοποιω
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to hinder; iΠιΡede; obstruct.

obliging; obligatory; compulsory

a.foresaid

budget; estimate

establiShment; institution

organism; organization; constitu-

tion

to regulate; arrange

custom

to work out; elaborate

cαmmittee; cαmmission

disagreement; dissent

council

League ο! Nations

to appoint

judge in arbitrators' disagreement

jurist

assembly; a synagogue

cemetery

lIith regards to

obliged

violation; breach

to fall into

to represent; state; describe;

perform

legal

rest; repose; comfort

nevertheless

to deliver; free; dismiss

interest; benefit

modify; amend



GREEK BASIC COURSE

Ή ΣΥΝΘΗ{Η TnI ΛΩΖΑΝΝΗΣ'

UNI'r 75-a

Παρα&έτομεν Ινταfi&~ τα σχετικα πρ6; τας Ιν Έλλαδι καΙ Τουρκία μειον6τη-
ι

τας αρ&ρα της συν·&ηκης της Λωζαννης, ύπογρ.χφείσης τ~ 24η ΊΟ'Jλίου 1923.

MEΚJΣ Α'.

ΤΜΗΜ.Λ Γ'.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

'Άρ&. 37

Ή Τουρκία &ναλαμβανει την ύπoxρέωσ~ν δπως α~ Ιν τοΙς ~ρ3ρoις 38 - 44

περιεχ6μεναι διαταξεις &ναγνωρισ&ωσιν ώς θεμελιώδεις ν6μοι, δ;τως ούδείς ν6μος

η κανονοσμ6ς η Ιπί~ημ6ς τις πραξις διατελωσιν Ιν άντιφάσει η Ιν &ντι&έσει πρ6ς

τας δι·αταξεις ταύτας Kilt δπως ούδείς ν6μος η 11.χνον ισμ6ς η Ιπίσημ6ς τις πραξις

, . ~

κ.:ττισχυω:rιν αυτων.

"Ap.f}. 38

Ή τουρκικη Kυβέρνησ~ς άνα\αμβανει την ~πoxρέωσιν νά παρέχη εΙς πάντας

τούς κατοίκους της Τουρκίας πληρη καί &π6\υτον προ:rτασίαν της ζωης κ~ί της Ι

λευ&ερίας αύτων, άδιακρίτως γεννησεΙύς, Ι&νικ6τητος, γλ~σσης, φυλης .η ~pησκι::ίας.

μοσία τε καί κατΊδίαν, πασαν πίστιν, &ρησJ1.είαν η δοξασίαν, ~ν ή ασκησις δέν

η·'1ελεν εΙναι άσυμβίβαστος πρ6ς την δημοσ(αν ταξιν καί τα χρησ:ι:α η&η.

A~ μη μουσουλμανικαί μειον6τητες &α &πολαύωσι πλη,'Jως της έλευ·&ερίας \1.υκλο

φορίας καί μεταναστεύσεως ύπ6 τήν Ιπιφύλαξιν των Ιφαρμοζομένων έφ'6λου η μέρους

τοσ έδαφους εΙς ~παντας τo~ς ΤούΡ1ιους ύπηκόους μέτρων, ~τινα η&ελον τυχ6ν ληφ&η

ύπ6 τη; τουρκικης κυβερνησεως χαριν της έ&νικης άμύνης καί της τηρήσεως τη; δη

μοσίας ταξεως.

ΠαραΡ'ί:ηματα

"Αρ&. 39

O~ &νήκοντες εΙς μή μουσουλμανικας μειον6τητας ύπήκοοι Toυρκo~ &α &πολαύ

ωι;ι των αύτων &στικων καί πολιτικων δικαιωματων, ~ν καί o~ Μουσουλμανοι.
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Πάντες o~ κάτοικοι της ΤουοκΙας

&πέναντι τo~ νόμου.

&νευ διακρ(σEι~ς ~ρ·ησκε~ματoς && ~σιν "ισο ι

Ή διαφορά ~ρησκεCας, δοξασίας η πίστεως δέν όφείλει νά &ποτελέση κώλυμα

δι' o~δένα To~ρκoν ύπήκοον ώς πρός τήν &πόλαυσ"ν των &στικων καί πολιτικων δι-

καιωμάτων καί Ιδία τ~ν παραδοχήν εΙς τάς δημοσίας ~έσεις, &ξιώματα καί τιμάς η

τήν Ιξάσκησιν διαφό?ων ξπαγγελμάτων καί βιομηχανιων.

O~δείς περιορισμός ~έλει Ιπιβλη~η κ~τά της Ιλευ~έρας χρήσεως παρά παντός

Τούρκου ύπφιόου οΙασδήποτε γλώσσ-;Ίς, ε'ίτε Ιν ταις Ιδιωτικαις η Ιμπο;::>ικαις σχέ

σεσιν, εΙτε ώς πρός τήν ~ρησκείαν, τόν τύπον καί πάσης φύσεως δημοσιεύματα,

εΙτε Ιν ταις ~η~oσίαις συνα~ρoίσεσιν.

Παρά τήν ϋπαρξιν της Ιπισήμου γλώσσης, ~ά παρέχωνται αΙ πρoσήκoυσα~ ευ-

κολίαι εΙς τούς Τούρκους ύπηκόους, τούς λαλo~ντας γλωσσαν, αλλην η τήν τουρκι

κήν, διά την προφορικήν χρησιν της γλώσσης α~των Ινωπιον των δικασ~ηρίων.

"Aρ~. 40

O~ τουρκοι ύπηΗ,ΟΟΙ, o~ &νήκοντες είς μή μουσουλμανικάς μειονότητας, ~ά

&πολαύωσι νομικως καί πραγματικως της α~της προστασίας καί των α~των Ιγγυήσεων,

ίiJν &πολ'Χύουσι καί o~ λοιποί To~ρκoι ύπήκοοι. Θά εxωσ~ν ίδίως 'ίσον δΙ'1.αίωμα νά

συνιστωσι, διευ~~νωσ~ καί Ιποπτεύωσιν Ιδίαις δαπάναις παντός εΙδους φιλαν&ρω

πικά, ~ρησκευτικά η κaινωφελη ~δρύματα, σχολεια κ~ί λοιπά Ικπαιδευτήρια, μετά

του δικαιώματος να πoιωντ~ι Ιλευ~έρως έν α~τoις χρησιν της γλώσσης των καί να

τελωσιν Ιλευ~έρως τά της ~ρησκείας των.

"Αρ''1. 41

Έν ταις πό \εσι κ,χ ί περ ιφερε ία ις, εν~α δ ιαμέν ε ι σημα ντι κή &ναλογ ία ύπηκό-

ων μη ΜΟ'JσουλμάνJJν, ή του?κική κυβέρνησις ~ά παρέΧΏ ώς πρός την δημοσίαν Ικπαί

δευσιν τάς προσηκούσας ε~κoλίας πρός Ιξασφάλισιν της Ιν τοις δημοτικοις σχολεί

οις παροχης Ιν τ~ Ιδί~ α~των γλώΙJ'σ\l της διδασκαλΙας είς τά τέκνα των Ιν λόΎΙ;;

Τού?κων ύπψιόων. Ή διάταξις αυτη διν κωλύει τήν τουΡ'ι1,ικήν κυβέρνησιν νά 1ιατα-

σ"tηση ύποχρι::ωτικήν τήν διδασ'rtαλ(αν της τουΡΗ.ικης γ\ώ'Jσης έν τοις είρημενοις

σχολεΙοις.

Έν ταίς πόλεσι καί περl,φερείαις, εν&α ύπάρχει σημαντικη &ναλογία Τούρκων

ύπη1tόων, &νηκόντων εΙς μή μoυσo~λμανικάς μειονότητας, ~έλει έξασφαλισ~η είς τάς

μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή είς την διά~εσιν των χρηματικων ποσων,
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~τινα τυχόν 3& ΙχορηγοUντο ι" τo~ δημοσίου xρ~μ2τoς ~πό τοU προ~πολογισμοU τo~

κρατους η των δημοτικων καί λοιπων προϋπο\ογισμων Ιπί Ικπαιδευτικω, ~ρη~ΚEυτι-,

κω η φιλαν~ρωπικ~ σκαπΨ.

τα ΠΟ<1& ταυτα ~α καταβ&λλωντα ι ε ίς τούς άρμοδ ίους άνηπροσώ<;ιους των Ιν-

διαφερομενων κα~ιδρυμ&των καί όργανισμων.

"Aρ~. 42

Ή τoυΡH,ΙΚ~ Itυβερνησ~ς δεΧΕτα ι να λ&βη άπέναντι των μ~ μουσουλμανικων

μEιoνoτ~των ο,σον άφoρ~ τήν oίκαγEνEιακ~ν η πooσωπικ~ν αύτων καταστασιν π&ντα

τα κατάλληλα ~έτρα, οπως τα ζητ~ματα κανονίζωνται συμφώνως πρό; τ& ε~ιψx των

μEιoνoτ~των τούτων.

τα μέτρα ταUτα ~ελoυσιν ΙΠEξEργασ~~ είδικαί Ιπιτροπαί, άΠΟΤΕλούμΕναι Ιξ

'ίσου άΡίJ~μου άντιπροσώπων τ~ς τουρκικης κυβερν~σεως καί μιας έκ&στης των Ινδο-

αΨΕρομένων μειoνoτ~των. Έν ΠΕριπτώσΕΙ διαφωνίας ~ τουρκική κυβέpνησ~ς καί τό

Συμβο6λιον της Κοινωνεας των Έ~νων ~έλoυσι διορίσΕΙ άπό κοινου Ιπιδιαιτητ~ν,

ΙκλΕγόμενον μεταξύ των εύρωπαίων νoμoμα~ων.

Ή τουρκική κυβέρνησις ~ποχρεοUται να ΠΕρέχη πασαν πρo~τασίαν είς τας

ΙιtκλησCας, συναγωΎας, νεκρoταφε~α κα~ λοιπα ~ρησκευτιιtα κ~~ιδpύματα των είρημε

νων μειονοτήτων. Είς τα εύαγη Kα~ιδρύματα, ~ς καί τ& ~ρησKευτικ& καί φιλαν~pω-

πικά καταστήματα των αύτων μειoνoτ~των, των !ήδη ε~ρισ.tομενων έν Τουρκί<;χ, ~ά

παρέχηται πασα εύκ~λία καί αδεια, ~ δέ τoυpκικ~ Jtυβέρνησις, προκειμένου περί

fδρύσεως νέων ~ρησκευτικων καί φιλαν~ρωπικων κα~ιδρυματω~, ούδεμίαν ~έλει άρνη

~η Ικ των άναγκαCων εύκο\ιων, αϊτινες εxoυσ~ν Ι~ασφαλισ~η είς τα λοιπά ίδιωτικα

Κ2~ιδρύματα όμοίας φύσεως.

'Άρ~. 43

of είς τας μη μoυ~oυλμανικ&ς μειονότητας άνηιtοντες ToUPItoL ~π~καo~ δέν ~α

ωσιν ύnοχρεωμένοι νά έκτελωσι πραξεις, άποτελούσας παρ&βασιν της πίστεως η τ:;)ν

~ρησ;.tΕυτικων των έ~ίμων, ούτε ~α περιπίπτω<1ιν είς άνικανότητα τινα, άρ'νούμενοι

νά 'Τιαραστωσιν Ινώπιον τω,) δικαστηρίων η να lκτελέσωσι νόμιμόν τινα πραξιν κατα

την ~μεραν της έβδομαδοαίας των άναπαύσεως.

Ούχ ~ΤίOν ~ δι.αταξις αυτη δεν άπα\λ&σσει τούς Τούρκους τσύτου; ~πηκόoυς

των ~πoxoεώσεων, αϊτινες έ'Τιιβαλλονται είς π&ντας τούς λοιπούς Τούρκους ύπηκ60υς

πρός τ~pησιν της δημοσίας τάξεως.
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Ή μονσουλμανι~η μειονότης

"Αρ·&. 44

υΝΙΤ 75-a

Ή Toυρ~ία παραδέχεται oπ~ς at διαταξεις των προηγουμένων αρ~p~ν του

ό ' έ'" 1. ~ • , , Μ λ L. • ό ~παρ ντος τμηματος, φ σσον αφορωσιν εις τους μη ι ουσουι μανους υπηκ Ο'Jζ της

ΤουρκΙας, &ποτελέσωσιν ~πoxρε~σεις διε&νους συμφέροντος καΙ τε~ωσιν ~πό την

έγγ~ησιν τ~ς ΚοινωνΙας των Έ~νων. At διαταξεις α~ται δέν δ~νανται να τροπο

πoιη~ωσιν ανΕυ της συγκατα&έσ~ως της πλειοψηφΙας του ΣυμβουλΙου της ΚοινωνΙας

των ι Ε&νων. ,

'Άρ~. 45

τά άναγνωρισ~έντα δια των διαταξεων του παρόντος τμήματος δικαι~ματα εtς

τάς έν TO'JpxCa μη μουσουλμανικάς μειονότητας άναγνωρΙζονται ~πΙσης ύπό της Έλ.

λαδος εtς τάς έν τ~ έδάφει αύτης ε~ρισκoμένας μουσουλμανικας μειονότητας.

Grarnmatical Notes

~~~~_I~~~~ Third Declension Nouns

The following paradigms illustrate various types ο! Third Declension Nouns.

ΜascυΙine Nouns

~~if:.

Ν.
• άστυφ~λαξο

G. του άστυφύλακος

Ώ. τω άστυ(?~λακ ι

Α. τόν άστυφ~λακα

'!.'lε~_~

Ν. ό διερμηνε~ς

G. του διερμηνέως

Ω. ,ω διερμηνει

Α. τόν διερι--ιηνεά

Plur.

ot άστυφ~λακες

των άστυφυλακων

τοις άστυφύλαξι

τo~ς άστυφύλακας

ot διερμηνεις

των διερμηνέων

τοις διερμηνευσι

τo~ς διερμηνέας
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'!rE~_~

Ν. ό "Ελλην · "Ελληνεςοι

G. του 'Έλληνος των Έλλήνων

Ώ. τω 'Έλληνι τοϊς 'Έλλησι

Α. τόν 'Έλληνα τούς 'Έλληνας

~-~~

Ν. • πυρήν 01, πυρηνεςο

G. του πυρηνος των πυρήνων

D. τω πυρηνι τοϊς πυρησι

Α. τόν nU::JYjva τούς πυρήνας

'!X!?~_~

Ν.
• χαρακτήρ • χαρακτηρεςο οι

Ω. του χαρακτηρος των χαρακτήρων

1). τω χαρακτηρι τοϊς χαρακτηρσι

Α. τόν χαρακτήρα τούς χαρακτήρας

'!XE~_~

Ν. · πατήο · πατερεςο οι

G. του πατρός των πατέρων

D. τω πατρί τοϊς πατρασι

Α. τόν πατέρα τούς πατέρας

'!:lf:~_~

Ν. · άερολιμήν • άερολιμένεςο οι

Ω. του άερολιμένος των άερολ ιμ.ένων

!). τω άερολιμένι το'ις άερολιμέσι

Α. τόν άερολιllένα
,

άερολιμέναςτους

!v.:~_z

Ν. · αξων · :Ιξονεςο οι

G. του αξονος των άξόν:.ιJν

D. τω αξον ι τοϊς αξοJ'Ι

Α. τόν αξονα τούς αξονας

ιηατ 75-a



Ν.

G.

Ό.

1\.

Ν.

G.

Α..

Ν.

D.

Α.

GREEK BASIC COURSE

ό στρατών

του στρατωνος

τω στρατωνι

τόν στρατωνα

ό αρχων

του αρχοντος

τω αρχοντι

τόν αρχοντα

ό αύτοκρατωρ

του αύτοκράτωρος

τω αύτακράτορι

τόν αύτοκράτορα

οϊ στρατωνες

των στρατώνων

τοις σ-;;ρατωσι

τούς στρατωνας

ο ϊ αρχοντες

των άρχόντων

τοις αρχουσι

τούς αρχοντας

οϊ αύτοκράτορες

των αδτοκρατόρων

τοις αύτοκράτορσι

τούς αύτοκράτορας

υΝΙΤ 75008

Ν.

G.

D.

Α..

G.

D.

Α.

Ό.

Α.

ό ηρως

του ηρωος

τόν ηρωα

ό πρέσρυς

του πρ.εσβεως

τω πρέσβει

τόν πρέσβυν

ό φυγάς

του φυγάδος

τω φυγαδι

τόν φυγάδα

. "
ο ι ηρωες

των ήρώων

τούς ηρωας

οϊ πρέσβεις

των πρέσβsων

τοϊ:ς πρέσβεσι

τούς πρέσβεις

οΙ φυγάδες

των φυγάδων

τοις φυγασι

τούς φυγάδας
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Ν. δ νους

G. του νοός

D. τω νω,

Α. τ6ν νουν

GREEK BASIC COURSE UNIT 75-3.

ο ί ν6ες

των νοων

τοις νουσί

τούς ν6ας

The nouns δ Ζεύς and δ Δσύναβιςare declined as follows:

Ν. δ Ζεύς .
Δούναβιςο

G. του Δι6ς του Δουνάβεως

D. τω Διει τω Δουνάβει

Α. τ6ν Δία τ6ν Δούναβιν

Feιninine Νouns-------------
~~~~

'!rE~_!.

Ν. • έσ·&ηςη

G. της έσ-&ητος

Ό. τη έσ-:7ητι

Α. την έσGητα

~_1.~

Ν. ή έπιτηδει6της

G. της έπιτηδε ιότητος

Ώ. τη έπ ιτηδε ι6τητι

Α. την έπιτηδειότητα

~:~

Ν. ή έβδομάς

G. της έβδομάδος

Ό. τη έβδομάδι

Α.
,

έβδομάδατην

706

Plur.

αί έσ-&ητες

των tσ-&ητων

ταις έσ·&ησι

τάς έσ-&ητας

αί έπιτηδει6τητες

των έπιτηδειοτητων

ταΤς έπιτηδει6τησι

τάς έπιτηδει6τητας

α ί έβδομάδ ες

των έβδομάδων

ταις έβδομάσι

τάς έβδσμάδας



ή έλπίς

της έλιιίδος

GREEK BASIC COURSE

at έλπίδες

των έλπίδων

ΙΙΝΙΤ 75-3.

Τ1.

4..

r..

D.

1\..

Ν.

G.

D.

Α.

r..

n.

Α..

G.

4..

τη έλπίδι

τήν έλπίδα

ή -&έσιc:

της -&εσεως

τη -&εσει

τήν -&έσιν

ή άκτίς

της άκτινος

τη άκτινι

τήν άκτινα

ή φλ6ξ

της φλογός

τη φλογί

τήν φλόγα

ή εικων

της εΙκόνος

τήν εΙκόνα

ταις έλπίσι

τάς έλπίδας

at -&εσεις

των -&έσεων

ταις -&εσεσι

τάς -&εσεις

'Χι άκτίνες

των άκτίνων

ταις άκτίσι

τάς άκτίνας

αΙ φλόγες

των φλογων

ταις φλοξί

τάς φλόγας

αΙ εΙκόνες

των εΙκόνων

, "
τας εικονας

Ν. ή ήχω

r:. της ήχους

D. τη ήχο'!:

4.. την ηχω
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~-~

Ν. ή μητηρ • ,
αι μητερες

G. της μητρός των μητερ:.ι.ιν

D. τη μητρί ταις μητρασι

Α. την μητερα τας
,

μητερας

Neuter Nouns- -----------

~!'2~!. P1ur.

!rE~_!.

Ν. τό χρωμα τα χρωματα

G. του χρώματος των χρ:.ι.ιματωJ

D. τ:;) χρώματι τοις
,

χρωμασι,

1\. τό χρωμα τα
,

χρωματα

'!XE~_~

Ν. τό γαλα
,
γαλακτατα

G. του γαλακτος των γαλατων

1). τω γαλακτι, τοις γάλαξι,

Α. τό γάλα τα γαλατα

~~-~

Ν. τό
,

τά
,

/φεας κρεατα

G. του /φεατος των ~ιJεατων

Ω.
,

τοις /φεασι,τω κ~εατι,

Α. τό κρεας τα
,

κρεατα

'!ΧΕ!:_!!

Ν. τό μερος τά
,

μερη

G. του μερου; των μερων

1).
,

τοις μερεσι,τω μερει,

Α. τ6 μερος τα
,

μερη
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Type2

Ν. τό Ινδιαφερον τα Ινδιαφεροντα

G. του ένδιαφεροντος των Ινδιαφερόντων

D. τω ένδιαφεροντι το'ίς ένδ~αφέρoυσι

Α. τό ένδι:χφέρον τα ένδιαφεροντα

~-~=

Ν. τό προ'ίόν τα προ"ίόντα

G. του προ-Ι:όντος των προ"ίόντων

Ό. τω 1τρο'ίόντι το'ίς προ"ίουσι

Α. τό προ"ί6ν τα προ'ίόντα

'!lε~_~

Ν. τό γεγονός τα γεγονότα

G. του γεγονότος των γεγον6των

Ό. τω γεγονότι το'ίς γεγονόσι

Α. τό γεγονός τα γεγονότα

~_z

Ν. τό άνακοινω-&εν τα άνακοινω-&εντα

G. του άνακαινω-&εντος των άνακοινω%εντων

Ό. τω άνακοινω-&εντι το'ις άνακοινω-&εσι

Α. τό άνακοινω.(1εν τα άνακοινω-&εντα

~-~

Ν. τό φως τα φωτα

G. του φωτός των
,

φωτων

1). τω φωτί τοΊ:ς φι.ιJσί

Α. τό φως τα φωτα

!rE~_~

Ν. τ6 κα-&εστως τα Η,α&εστωτα

(1. του κα-&εστωτος των κα-&εστωτων

Ό. τω κα-&εστωτι το'ίς κα-&εστωσι

Α. τό κα-&εστως τα κα-&εστωτα
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Ν. τ6 υδωρ

G. του υδατος

1). τω υδατι

ι\.. τ6 υδωρ

GREEK BASIC COURSE

710

τα ϋδατα

των ύδάτων

τοις υδασι

τα ϋδατα

tJNIT 75-a



GREEK BASIC COURSE

GLOSSARY

Α

άγα-θ-όν (τό) ld.ndness; the good

"Αγγλος (ό) Eng1ishman

'Αγκυλωτός σταυρός swastika

άγi'tυροβολω 57 to anchor

άγοραστ6ς purchased

άκρότης (ή) extremity

ttκρως extreπιeJ.y

άκτή (ή) coast

άκτίς (ή) ray, beam

άλεξιπτωτιστής (ό) parachutist

άγρυπνω 67

άγωγή (ή)

ή σωματική άγωγή

άγωνίζομ(τι 51

'Άδης (ό)

άδιαταρακτος

αδικος

άδυναμία

άείμνησι;ος

άεροπόρος

to be awake, to watch άλληλολακτίζομαι

74
training; case (1aw) άλη9-ής

physica1 education qλμα (τό)

to strugg1e, fight αλωσι ς (ή)

Hades (abode ο! the άμέρ ιμνος
dead)

undisturbed, imper- ttμεσας
turbab1e

unjust, wrong, ini- άμιγής
quitous

weakness, inability αμιλλα (ή)

ηθνθΓ to be forgotten άμηχανία (ή)

airman, aviator άμυντικός

to 1d.ck each other

rea1; true

1eap, jump

capture

care1ess, carefree

:iJnιnediate, prompt

pure

competition

embarrassment; confusion

defensive

άμcρότεpoι both

άναδιαρ&ρωσις (ή) reconstruction

. ~

αναγκαιος necessary, needed

άναγνωρίζω 54 to recognize, to adInit

άναγνώρισις (ή) recognition

άναδεικνύομαι 63 to rise

άηδία

'Μηναι (At)

ά-θ-ηνα"ίκ6ς

ά-θ-\ητης (ό)

ά-θ->:.ήτρια (ή)

ά-θ-λοπαιδεια (ή)

αΙσιόδΟξος (ό)

αΙφνιδιασμός (ό)

άκ,~δημ:x'ίκός

άκεραιότης (ή)

άκολού·&ως (ώς)

άκόμη

άκ6ντιον (τ6)

disgust, nausea

Athens

Athenian

ath1ete (11Ι.)

ath1ete (f.)

physica1 education

optimist

surprise attack

academic

integrity, honesty

as f0110<ls

sti11 yet; 1ΙΙ0Γθ, be-
. sides

javelin, dart

άμφισρητω 54

άνα>9-εωρω 71

άνακά\υψις (ή)

άνακι,νω 62

άνακοινω 51

άνακοινω-θ-έν (τό)

&νακόπτω 74
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to dispute

to revise, reviev

discovery

to stir up, rouse

to noti1'y, announce

communique

to check, stop, oppose
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άναλογία (ή)

άναλύJJ 75

άναμενω 58

ΡΓορω'Ι:ίση1 quota,
analogy

to analyze

to expect, wait

άνταποκριτής (ό)

άντίδρ.:ω~ς (ή)

άντί-&εσις (ή)

cοrre~ψοndent

reaction

contrast, opposition

άναπl(υσις (ή)

άναπτύσσω 53

rest, repose, comfort

to explajn, deve10p

άντιληπτός

άντιμετ~πισις (ή)

perceptilJle

confronting

άναρρωνύω 66

άνασαίνω 73

to recover, conva1esce άντιξοότης (ή)

to breathe άντίπαλος (ό)

adversity

opponent

άνασκευαζω 55

άνασκό'nησις (ή)

άναστασις (ή)

to refute

reνiew

resurrection

άντλω 62

άντοχη (ή)

άνύφωσις (ή)

to pump υρ, draw υρ (Wq
ter)

θIldurance, resistance

elevation, raising

άναστατωσι,ς (ή)

άνατίναξις (ή)

disorder., confnsion

blowing up

ανω

, ,
ανωτερω

above, up

above

άνατρέπω 74 to overthrow, upset άξιέπαινος worthy

άναχαιτίζω 74

άνδραγα.&ω 59

άνεγείρομαι 51

άνεξαρτησΙα (ή)

άνεπαρκής

άνεργία (ή)

to check, restrain

to do brave deeds

to get υρ

independence

inadequate, insuffi
CleIΊt

unemp10;yment

άξιόλογος

άξιοποιω 74

άξίωμα (τό)

άξίωΟ'ις (ή)

αξων (ό)

άπαγαγω 75

worthy

to make worthy, υsefι:Ι

dir;nity, off:i.ce, axiorn

dmand

axis, axle, pivot,shaft

to abduct, kidnap

"ανευ without άπαγγελΙα (ή) reci tatiOIΊ

άνέχομαι 75 to to1erate άπ,χγορεύω 65 to forbid, prorlibit

humanity άπαίτηcrις (ή)

inability, incapacity άπαλλάττω 75-a

mankind, humaIlity άπα ιτω 54

Ρe~s:ίl'1jstic

demand

to deliver, free,dismh~s

to demand, claiIIl

άπαρχή (ή)

ά-rια ισ ιόδοξος

ascent

anxious, restless.
uneasy

άνήσυχος

άν.&ρωπισι-ιός (ό)

άν,'tρωπότης (ή)

άνικανοτης (ή)

ανοδος (ή)

άνό-&ευτος

άνταγωνισμός (ό)

άνταμοιβή (ή)

pure, unadIJ1terated

reward, recampense

απας, -α, -αν

άπασχολω 53

άπειλουμαι 71

a11, wllo}e, entire

to occupy, keep busy

to be threa1,ened

άντανακλω 56 to ref1ect άπελευ-&Ε;ρωσις lH,eratiofl

άνταπεξέρχομαι 54

άνταπόκρισις (ή)

to overcome; to meet

correspondence

άπεργία (ή)

, ,
απεριοριστος

strike

υη} imited

712
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άρματωλός ~~~ (~fφ- Greek gueri.lla fighter

αΡJησις (ή) deni.a1, refυsaΙ

άπεχω 72

άπηλλαγμενος

άπλοποίησις (ή)

άπλουστεύω 64

άπλωνομαι 53

άποβά\λω 74

άποβιβαζομαι 67

άποβίβασις (ή)

άποβιω 52

άπόγονος (δ)"

άπό6ειξις (ή)

άποδέχομαι 61

άπο-&ανων

άπο{7νήσκω 52

άποικία (ή)

ά~oκαταστασις (ή)

άΠΟΚ:Χλούμενος

άποκ:Χλω 55

άποκεντρωσις

άΠOιtλε ισηκός

άnομακρυνσLς (ή)

άπομενω 67

άπόπειρα (ή)

άποπλεω 51

άπορρίπτω 51

άπόρριψις (ή)

άnό'J'nασμα (τό)

άποτελω 51

άποτρεπω 73

άnου:Jιαζω 61

άπoφασισcικός

άποφέρω 74

to absΙC\i.l1, t.o be far
from

free; not subject. to

simplification

to sirnp1ify

to be spr"adj to
stretc!1

to reject, expe1, dis
miss

to 1and

1anding

to die, exrire

descendent

proof; receipt

to accept

dead

to pass away; die

colony; sett1enlel1t

reestab1ishment, re
covery

so-called

to name, ca11

decentra1ization

exc1usive

rP.moνa1, retire~ent

to remain, to be 1eft

attempt, tria1

to sai1 away

to reject

rejection, refυsa1

extract, excerpt,
frarφJent

to establi.stl, com.pose

to corιvert, prevent,
diss".ade

tC1 be absent

decisive

to rorαiuce, yield,
bear

άποφρ,ας (ή)

άποχωρησις·(ή)

άπραξία (ή)

άπροκ:Χλύπτως

άπτός

άπι~λε ια (ή)

άρετή (ή)

αρ":7ρσν ~ τό)

αριστος

άρμαΤΟδρομία (ή)

άρνουμαι 61

άρχικός

άρχιπελαγος (τό)

άσήμαντος

ασκησις (ή)

άσπάζομαι 62

:iστοχος

άσφαλίζω 65

άτιμία (ή)

άτροφία (ή)

'Αττικη (ή) Ιδιά-
λεκτος)

άτύχη:ια (τό)

άτυχως

αύγή (ή)

αύ-&όρμητος

αύξάνω 51

αύτο·&υσία (ή)

αύτοκρ.χτορία (ή)

αύτοκρατωρ (ό)

αύτόνομος

713

θΠ il1-cmened day

wi.thdrawa1, departure,
ret;irf!lrent

i.naction

oper1],y, frank],y

tangible, pa1pab1e

10ss

virtue, merit

artic1e, clause

exce11ent, best

chariot race

to <ieny

i.nitia1, origina1

arctlilJe1ago

i.nsi.gnifant, unimportant

exercise,dri11, practico

to kiss, embrace; adopt

awkward, inappropriate,
unslJccessfu1

to secure, insure

atrophy

Attic dia1ect

misfortune

unfortlJnately

dawn

sflorιtarιeous

to increase

se}j' -sC1'vice

empire

emreror

aυtοrιοπιοus
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β'::βαιώνομαι 66 to be ass"redj con-
firrned

βελουδενιος/βελού·- velvet (ad.4.)

(η.)δινο
ς

β ελτ ί ωσ ι ς imrrovement

αύτόχ-&ων

άφελής

άφ'ένός μεν

άφ'έτερο') δε

άφήνω 70

άφιερώνομαι 59

άφορμή (ή)

άφα;:>ω 71

άφρικανικός

ΒαλΚ ..χν ι κός

βάλτος (ό)

βάναυσος

βασίζομ:χι 61

βασ~λε'α (ή)

βασιλικός

βάσις (ή)

Βερσλινον (τ6)

Βίβλ')ς (ή)

βίο:;; (ό)

βολ ίς (ή)

βόμβα (ή)

Βούλγαρος (ό)

γα'ίτάν ι (τό)

γαλήνη (ή)

γάμος (ό)

Β

Γ

indigenolls, native

ηaϊνe, in gbnll ουΒ

οη trJe οηθ hand

οη the other hand

to 1eave, abandon

to be devoted

cause; reason; oc
casion, pretext

to concern; re la te to

African

Ba1kan

swarop, JIIarsh

coarse, rl:.de, vulgar

to re~' on; to be bascd
οη

reign

rσyal

base; basic

nerljn

book; Eible

lif!'!

plt:mπIet,; rccket

bomb; shell

Bulgarian

ri.bbon

calmnoss, serenity

marri:ιι:;c

γειτνίασις (ή)

γειτονικός

γενετειρα (ή)

γενια/γενεά (ή)

γενικως

γεννωμα~ 52

γευμα (τό)

γευσις (ή)

γήπεδον (τ6)

γλωσσικός

γλωσσυλόγος (ό)

γνώρισμα (τό)

γραμματεία (ή)

δαντέλλα (ή)

δαπάνη (ή)

δεινός

δεκαετία (ή)

δέκτης (ό)

δεσμός (ό)

δήλωσις (ή)

δημ~oυργία (ή)

δ1μιουργω 61

δημοσΙ ευμα (τό)

δημοσιεύω 62

δημoσ~oγρ&φoς (ό)

δημοσi,ογραφω 63

δημό:Ηος

δημοτικιστής (ό)

δημοτική (ή)

δημοτικός

Δ

prox:iJnity, vicinity

neighboring, adjacent

birthplace

generation

gerιerally

to be born

dinner

taste, flavor

plot, lot, site

language (adj.)

linguist

sign, mark

letters; literature

lace

expense, cost

dreadful, strong, great

decade

receiver

tie; borid; link; !crιoι

declaration; notice

creation

to create

publication

jotIrnalist

to be a journalist; to
corresρond

publ i c

a follσwer ο! 'dhimotiki'

'dhimotiki ι (ΡΟΡι;}ar lan
guage)

pO]1Ular
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plebiscite, referendum διαταραχή (ή)

referee, umpire, arbi- δ ί δομα ι 56
trator

to remain, st.ay, live, διοικητής (ό)
reside

δημοψήφισμα (τι5)

δήωσις (η)

δ ιαβεβαιω 51

διάβημα (τό)

διάγγελμα (τό)

διάγραμμα (τό)

διαδέχομαι 52

διαδήλωσις (η)

διαίρεσις (ή')

διαιρω 57

διαιτητής (η)

δ ιακεκρ ψένος

διακόσμησις (ή)

διάκρισις (ή)

διαλαλω 54

διάλυσις (ή)

διαμαρτύρομαι 68

διαμάχη (ή)

διαμένω 75-a

διά μέσου

διαμορφώνω 74

διαμόρφωσις {ή)

διανύω 61

devast,ation

to aSSlIre; aff irrn

step, meaSlTe

messar;e, notice

diagram

to stJcceed

demonstration

division, partition

to divide

distinguished

decoration

distinction, discrim
ination

to proclaim, dec1are

dissolution

to protest

dispute, strnggle

through

to form, shape, mold

formation

to travel, go through

δ~ατελω 75-a

διατί

διατυπώνω 55

διαφυλάττω 53

διαφωνία (η)

διαχωρίζω 51

διγλωσσία (ή)

διδασκαλία (ή)

διδάσκαλος (ό)

διεκδίκησις (η)

δ ι έρχομα ι 51

διευ11ύνω 75-a

δικαιουμ:n 75-6

δικαίωμα (τό)

δικαίως

δίκτυον (τό)

διοικητικός

δ~oρίζω 75

διπλωμ:χτία (ή)

διστάζω 61

distυrbance

to remain, continue

why

to formulate

to preserve, keep

disagreement

to separate, to part

diglossia

teaching, instrlJction

teacher

to be given

claim

to pass through

to direct, supervise

to be entitled to

right, privilege

justly, right1y

network, net

cατιmander

adrninistrative

to appoint

diplomacy

to hesitate

disagreement; dimension δό ς,α (η)

διαπλατύνω 69

διαπραγ~άτευσις (η)

δ ι.άσπασις (ή)

διασπορά (ή)

διάστασις (ή)

δ ιασ(~Ίζω 59

διαταγή (η)

διάταξις (η)

to enlarge, widen

negotiation

smashing, splitting,
breaking off

dispersion, scatterinr;

to preserve

order, command

arrangeπ,ent, order,
provision

διώχνω 70

δοκάρι (τό)

δοκψή (τό)

δολοφονουμαι

δοξασία (η)

δόσις (η)

δουλεία (ή)

715

52

to cr,ase, drive away,
dismiss, persecute

beam, rafter, joist

trial, test, experiment

to be assassinated

glory

beHef, opinion

dose, instalment

slavery



Δoύναβ~ς (ό)

δραματουργία (ή)

δραστηρ!,6της (ή)

δύνι:ιμαι 57

δυναστεία (ή)

δυνατ6της (ή)

Danube

drarr.aturgy

activity

to be able

dynasty

possibility
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είσβολη (ή)

ε ίσβολεύς (ό)

εζσερχομαι 69

είσηΎουμαι 62

είσφορά (ή)

έκατερω'3-εν

invasion

invader, aggressor

to COMe iη, enter

to suggest, introduce

contribution

from both sides

Έ-Θ-νoσυν~λευσ~ς (ή) National Asseιnbly

ή:.J.έση έκπαί δ ευ- secondary education
σ~ς

έκπαιδευτηριον (τ6) school, institnte

δυσαρεστημ~νoς

δυσ,;ροπω 61

δυσχέρεια (~)

δωρον (τ6)

έγγύ"lσ"ς (ή)

lγκα-Θ-ίδρυσις (ή)

έγιtα-Θ- ιδρύω 72

έγκαταλείπω 52

έγκατάλειψις (ή)

Cγκρισις (ή)

έ-Θ-ελο-Θ-άνατος

ε-Θ-ιμο') (τ6)

έ-Θ-\ιικισμ6ς (ό)

έ·9-ν:,κ6της (ή)

ι::'ίδησ!,ς (ή)

ε'ί δωλον (τ6)

είρημένος

είρηνιιt6ς

εΙς, μία, εν

είσαγωγεύς (ό)

ε ίσαγωγή

είσαγωγικ6ς

είσβάλλω 52

Ε

displeased

to be wayward; act
peevishly

difficulty, hardship

gift

guarantee

installation

to install, establist\

to abandon

abandorunent

approval, approbation

pinirιg ('wishing for
death' )

custA>rn

national:ism

nationality

news

idol

peaceful, pacific

οηθ

:iJr:porter

import; introduction

import (adj.); intro
ductory

to invade

έκγυμναζομαι 51

έκδηλωνομαι 59

εκδοσις (ή)

έκει-Θ-εν

έκκλησία (ή)

έκλεΎω 52

έκλείπω 56

έκλέξας

, .
εκ μερους

έκμεταλεύομα ι 71

έκπ:ι:ίδευσις (ή)

έκπαΙδευτικ6ς

έκπληκτικ6ς

έκπληττω 51

έκπομπη (ή)

έκπρ6σωπος (ό)

έκρηγνύομα ι 66

έκστρατεία (ή)

έκσυΎΧρονω '73

εκτασις (ή)

έκτεταμενος

"εκτοτε

έκφοβισμ6ς (ό)

έκφραζομα ι 51

716

to be trained, drilled

to be manifest, displayed

edition, issue, promul
gation

beyond

church

to choose

to vanish, disappear

one who has chosen

οη the part ο!

to exploit

edIJcation

educational

surprising

to surprise, ast~ish

broadcasting

representative

to hnrt, explαie

caιιιpaign

to urιdermine

area

lengthy, extensive

since; frorn that tiIT:e

intimidation

to express (oneself)
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έκφωιιw 55

έλαία (ή)

έλαττωμα (τό)

έλαφρό:;

έλευ-θ-ερία (ή)

εμβλημα (τό)

εμμετρος

εμπνευσις (ή)

έμπόλεμος

~μπoρεύoμαι 54

έμπo;Jικός

έμφανης

έμφανίζομα: ι 55

•
εν

έναλλασσ6μενοι;

"εναντι

εναυσμα (τό)

ενδοξος

ένδυμασ.ία (ή)

εν-θ-α

έν &υμουμα ι 66

έν~σxύoμαι 51

έν λ6γω

ενοπλος

ένόπλως

ένοποίησις (ή)

ένότης (ή)

εν,jτικτον (τό)

ένστικτωδης

έντατικός

έντcι:υ&α

to pronounce, read
aloud, deliver a
speech

olive tree

defect, fault

light

freedom, liberty

emblem

in verse, metrical

inspiration

belligerent

to trade, to deal

comrnercial

apparent, obvious

to appear

in, at

alternating

OPJJosj.te, against

[υθΙ, match

glorious, famous

national dress

where

to remember, recall

to strengthen, rein
force

above -mentioned

armed

by means ο! arms

υnification

unity

1rιBtinct

instinctive

:i.ntensive

here; in thjs place

έντελως

έντευ-θ-εν

έντολη (ή)

έντός όλίγου

έντούτοις

Έν τούτω νίκα, ,

έντυπωσιακός

ένωνω 60. ,
ενωπl,ον

ενωσις (ή)

έξαγγελω 71

~ξαγωγη (ή)

έξαίρεσl,ς (ή)

έξακολου-θ-ω 61

έξαναγκασμός (ό)

έξαναγκαζω 61

έξαπλωσις (ή)

εξαρσις (ή)

έξασκησις (ή)

έξασκω

έξασιpαλισ~ς (ή)

έξέγερσις (ή)

έξελληνίζω 60

έξελισσόμενος

έξερεύνησις (ή)

έξερευνω 53

έξευτελισμ6ς (ό)

έξευτελιστικ6;;

έξευγενισμ6ς (ό)

έξηπλωμενος

έξιστ6ρησις (ή)

έξομαλύνω 65

717

entirely, completeJ.y

hence; frαm here

order, commission,
authority

in a little while

hσwever

under this (sign ο! the
cross) you conquer

sensational

to unite

in the presence of;
before

union

to announce, declare

export, extraction

exception, exemption

to cont:i.nlle

cαnpulsion

to cαmpel, force

spreading

exaltation, elevation

practice, exercise

to exercise

securing, insuring

revolt, uprising

to Hellenize

being developed

exploration

to expl0re, investigate

humiliation

hιυniliating

ennoblement

spread

narration

to smooth, level, settle
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έξοπλίζομαι 52 to be anned, equiΡΡed έπιδεξι6της (ή) dexterity

έξορία (ή)

έξορίζω 52

exile

to banish, exile, deport

έπίδειξις (ή)

έπ ί δ Ξ:σμος (ό)

disrlay, show

bandage ί band

έξουδετερω 74

εξοχος

Έξοχωτατε

έξυπηρετήσις (ή)

to neutralize

excellent; eminent

ΥουΓ Excellency

serving

έπ ι δ ια ι τητής (ό) judge in arbitrators'
disagrecment

έπ ι δ ί δο μα ι 51 to be occupied with, to
be given to

έπί δο σ ι ς (ή) 51 delivery, presentation;
progres8

έΠΙδρομεύς (ό) agressor, invader

έπαγγελμαΗκ6ς

επα-&λον

έπανάληιμις (ή)

έπαναπλεω 61

professional, vocational

prize, reward

repetition

to sail back

έπιδρομή (ή)

έπί-&εσις (ή)

έπι-&ετικ6ς

έπίκαιρα (τά)

attack, invasion

attack, aΡΓΙicatiοn

offensive, ab~essive

documentary (fi1m)

έπαναρχίζω 51

έπαναστατψ.ιενος

to begin again έπικαιρ6της (ή)

in a state of revolution έπικρατω 51

opportuneness, timeli
ness

to prevail, predominate

Ξ:πανερχομαι 69

έπανεμφάνισις (ή)

to come back

reappearance

έπικρίνω 72

έπικριτής (ό)

criticize, hl~e,

Cenfil1re
critic, censor

έπαναστατικ6ς

έπανειλημμενως

revolutionary

reΓ'eatedly

έπικυριαρ,{ία (ή) suzerajnty

έπ.ίμονος persistent, obstinate

έπανευρίσκω 60 to find again έπιπ6λαιος snperficial

έπαρκής sIJfficient, adequate έπιρρεαζομαι 56 to be inflIJenced

έπαρχία (ή)

έπαρχιακ6ς

έπεμβαίνω 68

province

provincial

to interfere, intervene

έπιρροή (ή)

έπ ιστημονι)ι6ς

έπιστολη (ή)

infltIence

scientifjc

letter

έπεμβασις (ή) intervention, interfer-
ence

έπεξεργάζομαι 75-a to work out, elaborate

έπl"στρατεύω 67

έπιτελειΌν (τ6)

to rnbilize

st,aff

to come upon, to befall, έπίτευξις (ή)
to happen, occur

anniversary έπιτήδειος

έπερχομαι 64

έπετειος (ή)

έπηρεάζω 53

έπιβάλλω 56

έπιβεβαιωμενος

έΠΙβίωσις (ή). ,
επιγΞ:ιος

έπΙδεικνύω 55

to affect, to influence

to impose

confirmed

snrviva1

earthly, terrestial,
worldly

to shσw, manifest, dis
play

718

έπιτί-&εμαι 55

έπιτροπή (ή)

έπιτυγχάνω 51

έπιφερω 65

έπιφύλαξις (ή)

έπιχείρησις (ή)

ach;eVθl1Ient

skillful, clever

to attack

committee, con~ission

to succeed

to brinE; to canse

reserve

enterprjse,· business
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έπιχειρω 61 to undert~ke, attempt
Η

ήμερησίως dai1y

ήμερομίσ·9-ιον (τό) day's wa(;es

ήμίχρονο (τό) half (socceI' ~ame)

ήμπορω 53

"Ηπειρος (ή)

ήπειρωτικός

Ήρακλης (ό)

ήρω'ίκός

ήρω'ίσμός (ό)

~ττα (ή)

continenta1

to be ah1e

cont~r:ent; EpirlIs

heroism

to be ιiefeated

heroic

Hercι;les

defpat,

defeated

echo

:nan. ~1rs, cυsΙοlτιs

74ήττωμαι

ήττημένσς

gildeιi

benevo1erlt., pure, Ρiουs

prosperity

Gosj1e1

to interrret

islander (frorn the 10
njan Is1ands)

1al)or (adj.)

θνθΠ; 1et it be

dress

deprived

turned

interpretation

sti11, yet; moreover

Ιο supervise, insr;ect

sensitive

έποπτεύω 'l5-a

Εύαγ-Υελιον (τό)

έρμηνεύω 53

εύαγης

έπίχρυσος

έρμηνεία (ή)

έργατικό;

εύαίσ{tητος

έπτανησιος (ό)

"ετι

έσ·:tης (ή)

έστερημενος

έστραμμενος

εύημερία (ή)

εστω

εύκολία (ή)

εύλογία (ή)

εϋJεσις (ή)

faci1ity, ease, COnvcni
ence

blessine;, benedi.r:tion {t::αματι1.tός

disccvcry, findinε&εατρικός

Θ

sρectacυ1ar

thaatrica1

wisll, pr~yer, b1cssing {tεμελιώνω 52

εύρεως

εύρίσκομαι 61

εύχή (ή)

έφαρμ6ζω 61

έφευρ ίσ11.ω 55

έφ'ολου

broad1:v, genera11~'

to be foIJr:d

to aΡΓ1Υ, etlforce; Ιο

nι, adjIlst
to in~nt

of α11

Ζ

{tεμελιον (τό)

{tεμελιώδης

{tφελιωτης (ό)

{tερμός

{tεσμός (ό)

{t':;ΤΙΗ,ός

foundat,ior,

to 1a:1 fουndat,iοn

founder

wann, hot

institution

positive

ζητησ~ς (ή)

Ζητω

ζυγός (ό)

ζύμωσις (ή)

ζωντανός

denand, search, pursuit

Lonε. live!

ycke

~live, 1iνinε, 1ive

{tετός

{t::wpCa (ή)

Θρακη (ή)

{tραυσμα

{tρησκευμα (τό)

{tρησrιευτι1.tός

adopted

theory

ThI'8Ce

fra!J!lcr,t,

re1j~OIls
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-&ριαcιβεύω 74

-&ρ6νος (ό)

-&ρυλος (δ)

Ιδιάζων

Ιδι6της (ή)

ί δρύομαι 52

to trjumph

throne

legend, rlI111CΙr

Ι

peculiar

property, peculiarity

to be foηned

κ,χ-&ίδρυμα (τ6)

κα-&ιεΡJJσις (ή)

κα-&ιστ::ίJ 60

κά-&οδσς (ή)

κα-&'ολην

Η,α.ftολ. Ι κ6ς

κα-& 'Ον

καG-6τ ι

establishmer~, institu
tion

consecrat1on

to establish, appo1nt

descent

entire

universal, cathol1c

iη which

because

'ίδρυσις (ή)

ίκαν6της (ή)

'Ιλιας (ή)

establj shment, fonnding κα ίω 67

ability, capacity κακία (ή)

the Iliad κακουχία (ή)

to burn

wickedness, vice

hardship, privation

tl1at, ΒΟ that, ϊn order καλαίσ-&ητος
to

'ίνα

Ίουλ ΙιΧνός (ό)

Ισξιρι-&μος

ίσoμερή~

Ισοπαλία (ή)

Ισ6ιtαλoς

Ισσρροπημ,ενσς

'ίσος

Ι σο φά Ρ ι σ ι ς (ή)

'ίσταμαι 56

ίστορ ικός (δ)

Ισχυο6ς

Jnlian

equal ϊn number

consisting of equal
parts

equality of strength

equal in strength

wel1-balanced

equal

equaljty ϊη goals

to stand

historian

strong, powerful

καλλιεργεια (ή)

κ:χλλιεργω 53

κάμψις (ή)

κ,χν6ν ι (τ6)

κανονίζω 75-a

κανον ισμός (δ)

Kαν~ν (ό)

καπνιστής (ό)

καπνίστρια (ή)

καπνοβιομηχανί,ή)

ΚiΊπνοπαΡιΧγWΎ6ς

tasteful, elegant

cultivation

to cultivate

bending

camon

to regulate, arrange

regulation

rJJle

smoker (m.)

amoker (f.)

tobacco industry

tobacco producing

Ισχύς (ή)

'ίχνος (τ6)

strength, power, force καπνός (δ)

trace Καραγκι6ζης (ό)

tobacco, smoke

pupTJet show

ΚΊ-&αρευουσιαΥtj>ς
\0)

κάG-αρσις (ή)

ΚιX-&εστω~ (τό)

κα-&ηκον (τ6)

κι:ι:-&ημερινός

Κ

follσwer of 'l<athare~

ousa'
pur:ificatior:

rer;irroe, statl:s quo

dut;)'

dai1y

καταβάλλω 73

κατάγομαι 513

καταδίκη (ή)

ΚιΧταδιωκω 75

κατάκΟ':τος

κ:χτακόρυφον (τ6)

κα:τακρί νω 54

720

to knock dOWl1, suppress

to origiηate

condeπmatiσn, conviction,
sentence

to persecute, prosecute,
pursue

very tired

zenith, highest point

to blaπ,e, criticize



κατάκτησις (ή) conquest
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κίνδυνος (ό) danger

κινηματογραφημένος filπIed

ΚΟ Ινων ία των 'Ε.ftνων Leagυe of Nations

to be sta:i.ned, polluted κυριώτερος

declaration, proclama- κώλυμα (τό)

tion
to declare, proclaim, κωλύω 75-a

preach

κατακτωμαι 60

καταλαμβάνω 54

καταλήγω 57

καταλήγων

κατάληψις (ή)

καταλεί~ω 66

κ<χτανάλωσις (ή)

καταπνίγω' 59

καταπραϋντικός

καταργουμαι 51

κατασκοπευτικός

καταστρεπτικός

καταστροφή (ή)

καταστω 71

καταφανής

καταφεύγω 52

κατ' ίδ ίαν

κατισχύω 75

κατοικω 55

Καύκασος (ό)

κειμαι 56

κι;:ίμενον (τό)

κεντητός

,
(τό)κεντημα

κέρδος (τό)

Κέρκυρα (ή)

κεφαλή (ή)

κηλ ι δώνομ:χι 70

κήρυξις (ή)

κηρύττω 66

to be conquered

to take, to seize,
occupy

to end, to terminate

endin~

occupation, capture

to leave behind, for
sake

consumption

to suppress, stifle

soothing, sedative

ΙΟ be abolished

spying

destructive

catastrophe

to spot

obvious

to take refuge

aside, secretly, pri
vately

to prevail

to inhabit

CaucastIs

tolie, to be situated

text

eιnbroidered

eιnbroidering

profit

Corfu

head

κλέφτικα (τά)

κλη-&ω 70

κληροδοτω 64

κληρονομία (ή)

κληρος (ό)

κλ ίσις (ή)

κοινωνία (ή)

κοινωφελής

κομμουνιστικός

κοντογουνι (τό)

κορυφουμαι 65

κούρασις (ή)

κρημνίζω 51

κρίψ.J.J 65

κρίσιμος

κριτική (ή)

κτυπω 70

κυανους

κυβερνήτης (ό)

κυματίζω 57

κυνηγός (ό)

κννηγω 70

κύρηγμα (τό)

κυριαρχία (ή)

κυριαρχω 63

songs of Greek freedom
fighters during Turk
ish dom:i.nation

to be called, summoned

to bequeath

:i.nheritance

clergy

:IIlclirιatior., bend:i.ng

society

useflJl or benefjcial to
the public

communistic

short pelisse

to reach a climax, cul
mirιate

fatigue

to pull, throw, demoljsh

to judge, reason, deem,
think

crucial

criticism, critique

to beat, strike, hit,
knock

blve, aztJre

governor

to wave

hunter

to hυnt

teaching

sovereignty

to rule

ma:i.n

h:i.ndrance, Θbstacle

to h:i.nder, irnpede, ob
struct
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large candle, torch

λόγ ιος intellectual

λογιωτατισμόΓ, (ο') overlearning

λογοτεχνικός literary

λόγω του στι because

pupil, student, school- μεταπολεμικός postwar

boy ά (')girl student, schoolgirl μετ φρασις η translation

to feel happy (οη accοun.fεταρρύ~μ ισι ς (ή) reform, reformation
ο! a person)

late, deceased μεταχείρησις (ή) usage, use

λαλω 75- a

λαμπάς (ή)

λαμπερός

λαμπρύνω 62

λάμπω 64

λαογραφία (ή)

λεβέντης (ό)

λέμβος (ή)

λεπτομερως

ληξις (ή)

ληψις (ή)

λιμήν (ό)

λιμνάζω 56

λιτός

λογική (ή)

λοιπός

Λονδινον (τ6)

λύπη (ή)

λυπηρός

Μάχη (ή)

μα-&ητης (ό)

μα-&ήτρια (ή)

μακαρίζω 53

μακαρίτης

μακραίων

Λ

to speak

to brighten

to shine, glitter

fo1klore

a handsαme and brave
young man

boat, rowboat

in detail

termination, expiration

receiJ1t, taldng

harbor, port

to be stagnant

frugal, plain

logic, reasoning

remaining

London

sorrow, grief

sad

Μ

Engl:i sh Channel

ο! many centuries

μακρινός

μακρός

μακρύς

μαλλιαρισμός

μάννα. (ή)

μαχόμενος

μεγαλειον (τό)

μεγαλειότης (ή)

μεγά\ως

μέγαρον (τό)

μέ-&οδος (ή)

μειονότης (ή)

μέλλον (τό)

μέλλων

μεραρχία (ή)

μέσα (τά)

μεσαίος

Μεσαίων (ή)

μεσίστιος

μεσολαβω 52

μέσον (τό)

μέσω

μεταβαίνω 53

μεταβατικά

μεταδίδω 71

μετάλλιον (τό)

μετέπειτα

722

distant, remote, far

long

long

oversimplificat1on ο!

the 'dhimot1k1' variety
ο! Greek

mothp.r

f1ghting

grarιdeur

majesty

,greatly

mansion, palace, building

methbd

minority

fllture

future (adj.)

(tmισ') d1vis10n

means

middle

Middle Ages

at half-mast

to iIιtervene, to med1ate

m:1ddle

through, amonr;

to go over

gradually

to transmit

ιnedal

afterwards, then



GREEK BASIC COURSE

μέτωπον (ΤQ)

μετρω 69

front, forehead

to measure, count

νεκρ6ς dead

νεκροταφεtον (τό) cernet,ery

μή

μήνυμα (τ6)

μηχανορραφία (ή)

μήτηρ (ή)

Μικρασl'ατικός

Μινω'ίκ6ς

μιξ ις. (ή)

μισος (τ6)

μνεία (ή)

μοΊ:'ρα (ή)

μο ι ρολ6γ ι (τ6)

μολονότι

IJ.Oνα δ ι κ6ς

not, don't

message

intrigue

mother

Asia Minor

Minoan

mixture

hate

mention

fate, destinYj degreej
squadron

fιm.era1, dirge

though, a1though

unique

vε6της (ή)

νευρον (τ6)

νικητής (ό)

νικηφ6ρος

ν6μιμος

νομομα%ής (ό)

νομοσχέδιον (τ6)

νοσηρ6ς

ν6σος (ή)

νοσταλγία (ή)

νους (ό)

νυμφεύομαι 52

youth

nerve

victor, winner

victorious

1ega1

jurist

bill

unhea1thy, morbid

illness, disease

homesickness

mind, inte11ect

to be married

μόν ιμος

μονόχειρ (ό)

μορφή (ή)

μορφολογία (ή)

μ~ρφωτικ6ς

μου'J'Ουλμα:νικ6ς

μουσσυργ6ς (ό)

μπάλλα (ή)

μπλ6''ρα (ή)

μυ%ιστ6ρημα (τ6)

μυστικ6ν (τ6)

νανούρισμα (τ6)

ναυάγιον (τ6)

ναυμαχία (ή)

νεαρ6ς

permanent

οne-Γωnded, one-armed

form, shape, figure

structurej morpho1ogy

instructivej formative

Mos1em

composer, music writer

ball

b1uff

nove1, fiction

secret

Ν

festiva1

shipwreck

nava1 batt1e

young, yolith

Ξ

ξεγελω 74 to deceive, cheat,
seduce

ξενητεύομαι 53 to go abroad

ξενιτειά (ή) forei.gn country

ξεχωρίζω Ξ5 to distinguist,

ξηρά ( ή) 1and

ξυλεία (ή) 1umber

Ο

όθ-6νη (ή) screen

οlκος (ό) house

ο ίκόσημον (τ6) coat of arms

o~oσδήπoτε whatever

εν όλίγοι,ς :in a few words, briefly

όλοέν continually, more and

δλοψύχως
more

hearti1y, with a11 one's

'ολυμπιάς
heart

(ή) Olympiad
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σχ-&η (ή) bank, shore

'Ολυμπιονίκης (δ)

δ\ωσδιόλου

δμαλως

δμάς (ή)

δμιλούμενος

δμιλω 56

σμοιος

δμοιότης (ή\

όνομασία (ή)

winner οί the Olympic
games

altogether, whoUy

regular]y

group, teaιn

spoken

to speak

siJnilar

siJnilarity

appelation, name

πα.γκράτιο) (τό)

πα ι γν ί δ ι (τό)

πα-&ος (τό)

παιδιά (ή)

nαίκτης (δ)

παλιός

π

an athleti.c contest in
volving boxing and
wrestling

game, toy

passionj pathos

sportj game

player

old

sharp, keen, soιιr, acid πανά-&λιος most wretched

σστις, ητις, ο,τι who, Wl1ich

όξύτης (ή)

σπλον (τό)

δπό-&εν

δπόταν

όργανισμός (δ)

σργανον (τό)

όργανώνω 50

δρδή (ή)

όρεινός

όρ-&ογώνιον (τό)

όριστικως

δρμή (ή)

σρος (δ)

u
οτε

ούδέ

ούδέποτε

οtτος, αϋτη, τcυτο

o~τως lχόντων των
πραγμάτων

οϋτω

o~x ~ττoν

ούχί

sharpness, acidity

weapon

whence, from where

when, whenever

organism, organization
constitution

irι5trument, organ

to organize

horde

mountainous, highland

rectangle

defin1tely

impulse, impetus

tem

when

not even; neither •• nor

never

this

such being the case

thlJS, in this manner

nevertheless

not

πανελλήνιος

πανηγύρι (τό)

πανίσχυρος

πάνΟΠλος

παντοτινός

παρά

παράβασις (ή)

π;;ιραγωγη (ή)

παραδεδεγμ.ενος

παραδεχομαι 64

nαραδοχή (ή)

παρα-&ετω 75- a

παραίτησις (ή)

παρά\ιο\l (τό)

lκ παραλλήλου

-;ταράλληλος

παραλογή (ή)

παράλογος

παραπλεύρως

παράρτημα (τό)

παραστατικ6ς

παρατηρητής (ό)

Panhel1enic

festival

powerful

amed to the teeth

perpetual

in spite οί

violation

production

acceptable

to accept

acceptance, admission

to place near, to offer

resignation, abdication

coast, seashore, beach

siJnllltaneously

simultaneous

variation

unreasonable, preposter
ουΒ

alongside

sllpplement, annex, appen
dix

representative, descrip
tive

observer



to give, furnish, grant περ ιστρεφομαι 55 to revolνe

παρελ-θ-ών

παρέχω 75-a

past (3dj.)
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περίστασις (ή) ctl'C1Jmstan.c'1, σcc;ιsi()η

παριστω

παρόμο ιος

παροτρύνω 53

παρουσία (ή)

παρουσίασις (ή)

παροχή (ή)

παρών

πας, πασα, παν

πάσσαλος (ό)

πατήρ (ό)

πατριώτης (ό)

πατω 67

πε-θ-αίνω 60

πεζικόν (τό)

πεζογράφος (ό)

πεζός

πεζός λόγος (ό)

πειραματικός

πένταθλον (τό)

πεντήκοντα

to represent, stat~,

d~sc.... il)e, rerform
s:ίmilar, a1i.ke

to υΓεθ, incite

presence

presentatiCIn

~ving, granting,

present (adj.)

ever-.f; everyone

pole, post, g~3ke

fatOΙer

pat,riot

to step, to press

t,,, d:i Ρ.

infantry

prose writer

dlJll, prosaic

prose

e>φerίmentaΙ

a contest of [ίν~'

events
fi.ft~r

περιφερειακός

π~ριφpόνησις (ή)

περσικός

περυσινός

πέταγμα (τό)

πετρέλαΙQν (τό)

Πετρούπολις (ή)

πηγή (ή)

πήδημα (τό)

πίκρα (ή)

πικραμένος

πίπτω 68

πίστις (ή)

πιστοποιω 66

πλείστος

πλέξ ιμον (τό)

πλέον

πλεονάζω 64

πλεονεκτικός

πλευf=.'οκοπω 70

di.st~ict, (a,lj.), T'eri
rhp.ral

Persi.'tn

last year (aιij.)

fl i·Rht., t.hrσwin8:

()il, DetrolellJn

soιιrce

bΗΙeι-πess, grief

gri.eved, sad, bitter

to fall

faith, belief. crC!di.t

t~ certify, attest

the 'I1ost

kτιiιt,ίng

m()re

to be sllperfluo1Js, to
atχ>lJnd

to attack from the fΙaηk

πεποί-θ-ησις (ή) convicti()n, trυst, con- πληγη (ή)

fidence
πέπρωται it i.s destined

π ε Ρ ί about, concerrή.ng

περ ι γραφή (ή) deSCl'ίρtίοn

πληγωμένος

πλη-θ-ος

πλήρης

wOlJnded

mnltitIlde, crowd

fυll, corτιplθΙo

περ ιλαμβάνομαι 51 tn be inclJrlH(j, to
inclLlde

πέριξ

περιορίζομαι 53

περιορισμ6ς 'ό)

περιπέτεια (ή)

περιπίπτω 75-3

aronnd

to be Hrη}teιi

limitation, ....estriction

to fall into

πλήρως

πλουτίζω 65

πνίγω 66

πνοή (ή)

ποδόσφαιρο (τό)

πό-θ-ος (ό)

725

completely

to enrich

Ιο drown, s\lffocate.
cll0ke

breath, broathi~~

f01tball, soccer

desire, lοnεΊng



ποικίλος variolls
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προξενικός conslI1ar

πο ιω/πο ιουμα ι 75-8 to do, to make

conc1nsion, ded!lcΙiοn., προστασία (ή)
resu1t

ποικιλοτρόπως

ποιότης (ή)

πολεμικόν (τό)

πολεμικός

πολιορκία (ή)

πολιτική (ή)

πολλάκις

πολυ·&ρύλητο ς

πσλύτψος

πό ρ ι σμα (τό)

πόρος (ό)

ποσοστόν (τό)

πότε .•• πότ ε

πράκτωρ(ό)

ποεσβεύω 75·- a

Π:Jοβαίνω 61

i τι νariolls waγs

qιΙΘ.1Hy

warship

war (adj.)

politics

often, many times

mllch ta1kect of

valllahle, precious

resollrces

percentage

sOTnetirrι~s

a[~ent

to rrofess, believe

to rrocee(l, a(i V"dnce

προξενω 71

προπομπή (ή)

προσαρμογή (ή)

ποοσράλλω 54

προσέγγισις (ή)

nPOcrYj1twv

πρόσ-&εσις (ή)

πρόσ-&ετος

προσκεκο\λημένος

προσλαμβάνω 52

προστατεύω 75

προστί-&εμα ι 75

nρόσψαΤJς

πρόσφορος

πρόσωπον (τό)

προτρέπω 51

to canse, prαluce

seeing one off

adaptation, adjllstment

to attack, assai1

approach, approximation

proper, due, fit

addition

additiona1

attached

to assυme, take, engage

protection

to protect

to be added

recent

suitable, proper, usefu1

person

to urge, incite

προβάλλω 75

πρόγνωσις (ή)

ποόΥονος (ό)

προεδρία (ή)

to Ρrοροse, offer, be- προϋπολογισμός (ό) budget, estimate
gίη to appear

forecast, foresicht, προφανής evident, obvious
foreknσw1edge

ancos tor, forefather προφοΡ ι κός ora1, verba1

presidency προφυViττω 69 to protect, preserve

πμοέλευσις (ή)

πρoμη~εύoμαι 54

προ-&<:σμία (ή)

προ"ί6ν (τό)

origίn, sOllrce

to be provided, Sllp
plied

tF!rτn, t i.me 1. imi t

προχ-&εσινός

προχωρω 58

πρό'JJΡ.:χ

πρωταγωνιστω 75

of day before yesterday

to advance, progress

prematurely

to be a protagonist

προ"ίών

προ'ίόντος του
χρόνου

προίστο Ρ ι κός

ΠΡΟ'Λ.ε ιμένου

advancing πρωτά-&λημα (τό)

1·lith the I~II)Bθ οϊ t.irne πρωτότοκος

prehistoric πρωτοχρονιάτικος

',ιith reEiard to πτωσις (ή)

championship, contest

first-born

?Ιθl~ Year (adj.)

falling, fall

προκύ'ιτω 52

ποό\η,μις (ή)

to emerge, result,
arise

5ιψersΙitiοn, preven
tion

πυγμαχία (ή)

πυJtνός

box.ίng

thi ck



πύραυλος (ό)

πυρή v (ό)

rocket

nl1cleus

GREEK BASIC COURSE

σπουδαιότης (ή)

στα-&ερός

importance

firm, steady, constant

στυγνός atrocious, gloorny

σ-Jγγενικός (ό) relative

σύγγραμμα (τό) literary work

συγκαταλέγω 54 to include among

συγκατατί-&εμαι 61 to consent

πυρηνικός

πυρ;,ια'ία (ή)

πυ",ορολικόν (τό)

ραδιόφωνο (τό)

ρατσισμός (ό)

ρεαλισ;J.ός (ό)

ρέω 55

ρητως

ριζοσπαστικός

Ρωμα'ίκός

Ρωμαιος (ό)

ρωμαντισμός (ό)

nuclear

[ίΤθ, conflagration

artillery

Ρ

radio

racism

realism

to [ollσw

expressly, 3xplicitly

radical

Roman (adj.)

Roman

romanticism

στέκω 69

στέμμα (τό)

στηρίζομαι 51

στόλος (ό)

στούντιο (τό)

στόχος (ό)

στρατευμα (τό)

στρατηλάτης (ό)

στρέφω 53

to stand, stay

crσwn

to be supported, to
rel,v οη

fleet

stltdio

target

army

military hero

to turn

σαρκικός

σαφής

σαφως

σεισμός (ό)

σημαία (ή)

σημειωτέον

σκηνο-&εσία (ή)

σκια (ή)

σκοτεινός

σοβαρός

σουλτανος (ό)

σιιανίως

σπατα\.ω 73

σπεύδω 71

Σ

carnal

plain, clear

clearly, plainly

earthquake

flag

mark well

sta,=sing

shadow

dark

serious

Sultan

seldom

to waste, squander

to hurry, hasten

συγκεντρωτικός

συγκινουμαι 61

συγιtρότημα (τό)

σύγκρoυσ~ς (ή)

συγχισμένος

συγχίζομαι 55

σύγχρονος

συγχώνευσις (ή)

σύζυγος (ό)

σύζυγος (ή)

συμ~αλλω 55

σύμβασις (ή)

σύμβολο ν (τό)

συμβολισμός (ό)

συμβούλιον (τό)

συμμαχία (ή)

727

concentrating, central
izing

to be rnoved, tOUCJI00

group

collision, c011flict

upset

to be confused, upset

contemporary

fusion, amalgamation

spouse (m.)

spouse (f.)

to contrihute

treaty, agreement

syrnbol

s:Jmbolism

council

aΙΙi;:ι.nce



σύμμαχος (ό) al1y
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συστηματικός systematic

to be completed, filled σΧ έσ ι ς (ή)

corιfederacy, federation σχετίζομαι 55

cowor!ter, colla\)orator τ έρμα (τ6)

συμμαχω 69

συμμερίζομαι 52

συμμετοχή (ή)

συμπληρουμαι 53

σ~μπoλεμω 60

συμπολιτεία (ή)

συμφέρει

συμφέρον (τό)

συl1.φορά (ή)

συμφώνως

συναγωγή (ή)

συναγωνισμ6ς (ό)

συνά-θ-ροισις (ή)

συναισ-θ-ηματικ6ς

σ~ναλλαγή (ή)

συνάπτω 61

συναυλία (ή)

συνδ'Ξ:δεμένος

συνδυασμ6ς (ό)

συνcννόησις (ή)

συνεπως

συνcργάτης (::,)

συνεχως

συ'J-θ-ετ~κ6ς

to form an alD,C1nce

to share

part.icipation

to fight together

advantageolls

interest, benefit

misfortune, cCllamity

ίn accordancp- wi th

assembly; ~JnClgogue

coopetition

gathering, meeting

sentimental

exchange

to conc1'lde, υηίte ,
join

concert

affiliated; COllilected

cσmbination, coalition

tmderstanding

consequently

cont i,nllousl,y

s;rnthetic

συχνάκις

σφρίγος (τ6)

σχεδιάζω 75

έν σχεσει πρός

σχηματίζομαι 53

σχηματισμ6ς (ό)

σωτηρία (ή)

τακτική (ή)

τάσις (ή)

τε

τειχος (τ6)

τεκνον (τ6)

τελει6της (ή)

τελεσίγραφον (τό)

τελεσιδίκως

τελω 75-

τεραστιος

τετψημενος

τέχνασμα (τ6)

often, frequently

vigor

to sketch, design, plan

relation, connection

in relation to

to be related to

to be f orr.JUlated

fonnation

salvation

Τ

tactics, method

inclimtion, tendency

and, also

city wall

cl1ild

perfection

ultimatιυn

final1y

to perform, to celebrate

tremendous

end, goal, limit

honored

device, tric](

συνιστω 67 to recomrτιend, introdnce τηλε-θ-εατής (ό) T.V. watcher

συνταγμ:χτικός constitutional τηλεοπτ ι κ6 ς of τ.ν.

συντελω 51 to contribute, complete τηλε6ρασις (ή) television

συντριπτ~κ6ς

σ'cJνυφασμένος

συσ'J,.uρευω 54

συστατικόν (τ6)

crυshing

connected

to acctυnulate

ingredient, component

τήρησις (ή)

τί-θ-εμαι 51

τιτλοφορω 75

το ιo~τoτρ6Πύς
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keeping, observance

to be put, set

to confer a title,
enti.t.le

thns, Ι,η t1Li.s manner
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τοιχογραφία (ή) wall painting ύπήκοος (ό)

τομεύι:; (ό) field (fig.) ύίιογεγραμμενος (ό) tlle undersiεnoo

ΤΟ';τικ6ς

τορπίλλη (ή)

Τουρκοκρατία (ή)

έν τούτο ις

τραυματίας (ό)

τραχύς

τρεξιμον (τό)

Τροία (ή)

τροποποιω 75-a

τσεπη (ή)

τ~ρρανoς (ό)

τυχόν

ύγιής

υδ~.φ (τό)

υ ~o-θ-ετη(nς (ή)

υ~6ς (ό)

ύλικόν (τό)

υπαρξις (ή)

ύπαστυνόμος (ό)

local

torpedo

Turkish dom1nation

however

wounded person

rough, harsh, coarse,
rude

runninε race

Troy

to modify, amend

pocket

t,j'rant

happening; by chance

Υ

healthy

water

adoption

son

material

existence

police lielJtenant

ύπογραφη (ή)

ύίιοδεχομαι 70

ύΠΟδούλωσις (ή)

ύποκαταστω 72

ύπόλε ιμ;.ια (τό)

ύποτιμω 73

ύποχρεωμενος

ύίιΟΧΡεωτ ικός

ύφαίνω 58

ύφαντικη (ή)

ύψίσταμαι 55

υφσς (τό)

φακός (ό)

Φανάρ ι (τό)

φαναριώτικος

φανατικός

φάσις (ή)

φασιστικός

s'ίgnal:.1J.re

to 1lelcome, recei'lθ

subjugation

to sl1bstitut.e

remainder

to devaluate, depreciate

obliged

obligatory, compulsion

to weave

art ο! weaving

to sυffer, undergo, exist

expression, style,
appearance

Φ

lens, magnifying glass

a section in Istanbul
where Greek intellec
tl1als used to live

pertaininG to Fan~ri

fanatical

phase, aspect

fa3cist

ύπερ for, 1η favor of, οη φερω 57
behalf of; over, above,
more than φέσι (τό)

to bring

fez

ύηερισχύω 61

ύπερηφανεια (ή)

ύηερλαμηρο;

to prevai.l

pride

splendid

φ~ανω 60

φ&ορά (ή)

φίλα-θ-λος (ό)

to arrivo

de:Jl:.ruction, waste,
dama2~e

SΡοrtsrηan

ύηερ:)χή (ή) s1Jperiority, suprenaCJ' φιλαν{}ρωίιικός charitable, philanthropic

ύηερπηδω 71

ύπερπλεοναζω 54

ύηερτατος

to surmount

to S1JΓerabΟ'.ll1d

supreme

φ r,λολο γ ι κός

φλέβα (ή)

Φλωρεντία (ή)
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philolngical, literary

Florence
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ώς έπ,ί το πλειστον most of the tifl1e

φορολογία (ή)

φOϋγιf.α (ή)

φούντα (ή)

φυγάς (ό)

φυγή (ή)

φύλαξ (ό)

φυλετικ6ς

φυλή (ή)

φυσικ~ τ~ λ6γt;J

φυσιολογΙ}1.6ς

χαμηλ6ς

χαμογελω '14

χαρακτηρίζω 64

χ ει ρ6τερο;

χειροτεχνία (ή)

χείρ (ή)

χ ε ρσ6νη'J"ος (ή)

χημικ6ς

χιουμορ (τ6)

χορηγω 75- a

χορταίνω '70

χρεοκοπία (ή)

χρεοκοπω 61

χρηματικ6ς

taxat.ion

fugue

poropon

fugitive

flight, escape

guard

racial

race, tribe

for that reaSO!1

physiologicalj noπn.al

χ

low

to ιmite

to characterize

worse

handicraft

hand

peninsula

chemical

hιuτιοr

to flπonish, provide

to be 5atiated, filled

bankruptcy, failure

to become bankrupt, to
fail

roonetary

ΧuJ ΡLζ6;Jενος

ψιλοκρεμαστ6ς

ψυχαγωγικ6ς

ώv

ωστε

divided

ψ

the dowπward motion ο!

thE! ball
recreational, recreative

Ω

which, Wll0

50 that, then, therefore

χρησιμοποίησις (ή) utilization

χρησις (ή)

χρηστ6ς

χοονικά (τά)

χρυσυυς

χρω,lατισμ6ς

use, usage

good, 'rirtuous, moral

annals

golden

coloring, painting
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